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Innledning
Årsberetningen oppsummerer klubbens utvikling i 2010 innen følgende områder:
•
•
•
•
•
•

Hovedstyret
Medlemsutvikling
Økonomi
Gruppene og idrettsåret
Arrangementer
Anlegg

Hovedstyret har fra mai 2010 bestått av følgende representanter:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Idrettskoordinator:
Fotball:
Alpint:
Barneidrett:
Veteran:
Langrenn:
HIL Runners:
Vara rep:
Vara rep:

Geir Glømmi
Lars Ove Brenna
Heidi Dalan
Per Bjørn Lotherington
Olav Ramskeid
Hans Warholm
Leif Åge Sørlie
Lars Erik Svestad
Paal Syr
Odd Egil Nisja
Lasse Hermansen
Elin Kleven
Trude Helverschou

Representanter i komiteer og utvalg i 2010 var:
Kontrollkomité:
Nittedal Idrettsråd:
Medlemsregister:
Valgkomité:
Medlemskartotek:
Webansvarlig:
Revisor
Holmenkollmarsjen:
2 hjul gjennom Hakadal:
Barnas skidag:
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Einar Vigmostad, Frank Maugesten, Bodil Moss
Bodil Moss
Unni Sem
Mari Bjerke, Sten Are Grønvold, Wenche Westengen
Unni Sem
Ragnar Stenersen
Carl Fredrik Skara, Vegard Ekstrøm
Lasse Hermansen
Geir Glømmi
Bodil Moss
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Hovedstyret
Våren 2010 var preget av en rekke konflikter som hadde sin bakgrunn i etableringen
av skateparken. Dette resulterte i at leder og sekretær trakk seg. Valgkomiteen
hadde ikke lykkes i å finne kandidater til de ledige vervene som leder, nestleder,
sekretær og kasserer. Med bakgrunn i dette ble det på årsmøtet utnevnt et
arbeidsutvalg bestående av representanter fra de største gruppene med mål om å
avslutte konflikten rundt skateparken og å få på plass et nytt styre i HIL.
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 18. mai 2010. Der ble nytt hovedstyre etablert og
skateparksaken ble lukket med følgende oppfølgingssaker for det nye styret:
a. Gjennomføre ferdigbefaring av skatepark (ok)
b. Utarbeide sluttrapport slik at restbetalinger blir utbetalt (ok)
c. Etablere skategruppe (ikke uført)
d. Utnevne ansvarlig for å drive inn sponsormidler (ikke utført)
e. Nedbetale lån snarest mulig med midler som skaffes til skateparken (på gang)
f. Tilbakebetale midler til anleggskontoen (på gang)
g. Påse at anlegget har de nødvendige godkjenninger (ok)
Øvrige oppfølgingspunkter var:
1. Nytt styre pålegges å opprette KS rutiner for oppfølging av regnskap/økonomi
(ok)
I perioden etter mai 2010 har hovedlaget konsentrert seg om å reetablere et godt
samarbeidsklima.
Det er i perioden blitt avholdt 6 hovedstyremøter. Møtene har vært positive uten preg
av de tidligere konfliktene.
Av saker som er behandlet nevnes følgende:
1. Ferdigstilling av skateparken
2. Endring av utleiereglement for klubbhuset
3. Tilskudd til Fotballen for oppussing av Elvetangen uteområde
4. Fordeling av LAM midler og momskompensasjon til gruppene
5. Etablering av KS rutiner for økonomistyring
6. Revidering av stillingsinstrukser
7. Julegrantenningen
8. Endring av lover
9. Utstyrsavtale
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Medlemsutvikling
Ved idrettsregistrering januar 2011 var antall medlemmer i HIL følgende.
Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall)
Kjønn
Kvinner
Alderstrinn
Medlemmer

Menn

Totaler

0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 264

130

42

4 118

8

134

114

8 187

749

Det har vært en negativ utvikling i medlemsmassen i idrettslaget de siste årene.

Økonomi
Takket være meget god økonomistyring og en rekke tiltak fra forrige leder, Hege
Krogh, er økonomien i HIL nå meget god. Vi har gjennom året redusert gjeld på
skateparken og har overført vesentlig med midler fra hovedlaget til gruppene. Dette
er i tråd med vårt ønske om å tilføre midler der aktiviteten skapes.
For detaljer vedrørende lagets økonomi vises det til HIL’s regnskap og balanse

Gruppene og Idrettsåret
Fotball
I tillegg til arbeidet med den daglige driften av gruppa har året vært preget av
bygdeturneringa som HIL fotball sto som arrangør av. Mye godt arbeid ble utført av
mange og resultatet ble deretter. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger om et
godt arrangement.
Fotballen skal fortsette arbeidet med de tre hovedpunktene vi har satt opp:
1. Miljø
2. Treningskultur
3. Organisering
I forhold til det som ble fremlagt av satsningsområder på forrige årsmøte har vi
fornyet kiosken, hatt mange trenere på kurs og arrangert en turnering som viser at vi
kan få til det meste sammen.
Serien
I seriespillet innen kretsen har vi i år hatt med:
A-lag damer (4.div) og 8 aldersbestemte lag (hvorav noen minimix-lag hadde flere
lag med i sin klasse). Det er positivt å se at det er såpass mange spillere i de yngre
klassene. Det er disse spillerne som vil være grunnlaget for HIL fotball i framtida.
Bygdeserie for minilag 01/02
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Årets bygdeserie for minimix 7år, har vært avviklet med tre lag fra Hakadal. Det vil
det bli opprettet et nytt minmix lag (6 år) fra sesongen 2011
Bygdeturneringen.
Det ble spilt i overkant av 200 kamper lørdag og søndag uten nevneverdige
problemer. Banene holdt bra gjennom turneringa og har kommet seg bra i ettertid.
For mer detaljer vises til årsmeldingen fra fotballen.
Alpint
Sesongen 2010 begynte med barmarkstreningen i perioden mai til oktober. Det nye
for årets sesong var en annen inndeling av treningsgruppene. Aldersinndelingen ble
borte for alle utøvere fra og med 12 år. Isteden ble gruppene delt inn etter antall
dager man ønsket å trene, antall,samlingsdøgn man ville ha og hva slags type
ambisjonsnivå man ville ha for renndeltagelse.
Disse gruppene fikk navnene 1, 2 og 3. Gruppe 1 i hovedsak FIS og 15 åringene.
Gruppe 2 for 13-14 åringene. Gruppe 3 for 12 åringene, samt de som ville være med
på et litt mindre ambisiøst opplegg blant eldre utøvere. De minste gruppene fortsatte
med sin aldersbestemte inndeling.
For to sesonger siden ble Jibbegruppa en realitet. Den har bare vokst og vokst.
Tilvekst og venteliste har gått om hverandre.
Tilvekst både fra det øvrige alpinmiljøet, hvor det var noen som gikk lei av å ”daske
porter” til utøvere fra så å si hele Romerike, inn i Oppland, og ned til Oslo. Øvrige
klubber lytter spent når vi forteller om aktivitetsnivået/tilbudet vi legger for dagen. Det
er ikke tvil om at det er et stykke nybrottsarbeid som gjøres hos oss.
For alle disse gruppene og alpinmiljøet samlet kan vi være stolt av vår klubb.
Hakadal som klubbnavn er oftere og oftere å høre og lese om.
Klubben har hatt et større antall trenere på trenerkurs enn på lenge.
Oppsummering av prestasjoner:
• Marte Dahlen Lium ble plukket ut blant yngre trenere til tur til VM.
• Christian Nummedal representerte Hakadal under et World Cuprenn i
Freestyle.
• Kristoffer Haugland reiser til Slovenia, som representant for Hakadal.
• To kretsmestere i slalåm - Kristoffer Haugland og Gina Hagen.
• Sesongen i fjor avsluttet med at vi hadde tidenes største gruppe til HL
landsfinalen, 9 stykker.
Vi passerte 200 påmeldte barn på skiskolen i år også. Dette er en av de større
skiskoler som arrangeres. Det er en viktig inntektskilde for alpingruppa, likeså som
det er en viktig rekrutteringsport for nye utøvere til de aktive treningsgruppene.
Vårt samarbeid med langrennsgruppa har videreutviklet seg. Vi har sammen hatt
dugnad og bygd en felles hinderløype. Vi rakk ikke å ferdigstille den før snøen falt,
men vi kan glede oss til den høytidelige åpningen til våren. Vi har også samarbeidet
med langrennsgruppa ved at de har hatt tilbud om å delta på våre barmarkstreninger,
i hovedsak på våre uttallige sykkelturer.
For mer informasjon vises til årsmeldingen fra alpint.
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Barneidrett
BIG er en gruppe som aktiviserer barn fra 4 til 9 år i Hakadal og er ofte det første
stedet barna har sitt første møte med organisert idrett. Og er med dette en av de
viktigste gruppene i idrettslaget.
Vinter- og vårsesongen ble noe amputeret for BIG da Hagen skole fikk vannlekkasje i
en av sine klasserom og måtte ta gymsalen i bruk som klasserom. Dette førte til at
aktivitetsnivået i BIG ble redusert til et minimum og en gruppe på 15 barn avsluttet
sesongen
Høsten-/ vintersesongen startet vi opp med 35 barn og et fulltallig styre.
Høstsesongen har spent vidt med følgende aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•

Orientering med hjelp fra Nittedal Orientering
Golf med hjelp fra Hakadal Golf klubb
Fotball / lek med ball
Innebandy
Dans
Basket ball
Gymnastikk / hinderløp

Året ble avsluttet i midten av desember med juleavslutning for barna som fikk besøk
av julenissen, det ble også servert gløgg og pepperkaker til alle fremmøtte.
For mer informasjon vises til årsmeldingen fra barneidrettsgruppen.
Langrenn
Sesongen 2009/2010 ble en meget god sesong med stor deltagelse på skileik og
øvrige treningsgrupper.
I høst har vi hatt ukentlige barmarkstreninger med ca. 40 faste deltagere for barn
mellom 8 og 14 år.
Det ble avviklet 8 kvelder med skitrening for skileiken samt tre Telenor karuseller
med meget god deltagelse. Skileiken inneholder treningstilbud for barn fra 4 til 11 år
og baserer seg på økt skiferdighet gjennom lek og trening. Våre tre treningsgrupper
har fast trening på tirsdag og torsdag og aktiviserer ca 40 barn og ungdom. Vi har et
meget kompetent og motivert trenerteam som legger til rette for både teknikk trening,
fysisk trening og lek.
Langrennsgruppa i HIL har hatt en fin utvikling i antall deltakere på trening og
konkurranser gjennom sesongen 2009/2010. Det har vært mellom 15-30 løpere på
treningene, og mange av løperne har hevdet seg bra i kretsrenn og landsrenn.
Vi hadde og gleden av å arrangere bygdemesterskapet i 2010 som er det største
arrangementet vi har gjennomført i nyere tid. Over 200 utøvere deltok og mange
funksjonærer bidro til en flott ramme under ledelse av vår arrangements -ansvarlig.
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Vår årlige skisamling ble lagt til Nordseter og 50 deltagere var med..
For mer informasjon vises til årsmeldingen fra langrenn.
Veterangruppen
Det er avholdt 15 møter. Frammøtet har variert mellom 18 og 30, men stort sett har
det ligget et sted på 20-tallet.
I HIL`s regi har vi deltatt i 110-årsjubileet 14.januar med en "quiz"-liste på 15
spørsmål under det historiske kostymerenn - samt bålvarme på "Veteranhauen".
En betydelig andel av gruppa var -som tidligere år - engasjert med bilparkering og
annen nødvendig service for funksjonærer,ledere og enkelte løpere under den siste
"Holmenkollen Skimarathon" fra Hakadal.
Videre har gruppa som i tidligere år vært godt engasjert i "Barnas Holmenkolldag" i
mars, i "Test Formen" i april og september og i UNICEF`s vaksinasjonsprogram i
oktober.
Gruppa har ved disse aktiviteter skaffet inntekter til laget. Vi vil nevne at gruppa også
i år har satt opp juletreet som gledet alle i den mørkeste tida.
Økonomien er relativt god og framgår av regnskapet.
For mer informasjon vises til årsmeldingen fra veterangruppen
HIL runners
Hil Runner er en mosjonsgruppe som har bestått av ca 25 personer i 2010.
Hil Runner er en gruppe som passer alle nivåer fra godt trente til noen som bare går.
Gruppa består nesten like mye av damer og herrer. Vi trener to ganger i uka stort sett
hele året, om vinteren går vi på ski. Hil Runner har også mye sosialt sammen som
grillfest, julebord og mye annet. Hil Runner har stilt opp i dugnader til Holmenkollen
Skimaraton, rydding av løype, Barnas skidag i Hakadalskogen og Kom i form.
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Arrangementer
Arrangementer gjennomført i 2010
HIL 110 år 14. januar 2010
Dagen ble markert med «bursdagsfest» i klubbhuset 14. januar og med offisiell
åpning av skistua på skistadion 16. januar.
Begge var godt besøkt og hyggelige arrangementer for unge og eldre deltakere.
Test formen
I 2010 har vi hatt to ”test formen” arrangementer i samarbeid med Nittedal Kommune.
En på våren og en på høsten.
På 2 hjul gjennom Hakadal
Arrangementet ”på 2 hjul gjennom Hakadal” er blitt en årlig tradisjon og har en stor
oppslutning i nærmiljøet. Prosjektet har som formål å få skolebarna i økt fysisk
aktivitet ved å sykle eller gå til skolen, og ble utført i samarbeid med barneskolene i
Hakadal. Prosjektet har stor effekt og bidrar til økt fysisk aktivitet.
Holmenkollen skimaraton
Den siste Holmenkollen Skimaraton fra Hakadal gikk lørdag den 13. Februar i
strålende sol og kaldt vær. Den beste avslutningen vi kunne vise frem fra Hakadal.
Det var ca 4000 løpere som var påmeldt. Det var stort oppmøte av folk fra Hakadal IL
til dugnad. Vi var i alt ca 50 stykker som bidro fra alle gruppene. De gjorde en stor
jobb til at dette ble meget vellykket og at alt gikk på skinner den dagen. Vi fikk gode
tilbakemeldinger fra Skiforeningen.
Lasse takker alle fra Hakadal IL for en god innsats i alle de årene vi har hatt starten
her i Hakadal.
Barnas skidag i Hakadalskogen
Arrangementet ble gjennomført med stor deltagelse og mange glade barn.
Arrangementet er meget populært og gir gode inntekter til klubben.

Anlegg
Elvetangen uteområde
I forbindelse med bygdeturneringen ble Elvetangen uteområde ”løftet” betydelig. Stor
innsats av fotballgruppen sørget for at vi kan være stolte av hele utearealet.
Gressbanen holder fortsatt bra og tåler bruken godt. Treningsfeltet nærmest HUS
fremstår nå som et fullverdig treningsfelt og arbeidet som er gjort med feltet har båret
frukter. Grusbanen holder seg fortsatt godt og er et godt alternativ når været tilsier at
gress ikke kan benyttes. Sirkustomta har ikke vært i bruk i år.
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Skatepark
Takket være et siste løft av sentrale HIL ressurser ble skateparken sluttført i 2010
med rekkverk, såing av gress og belysning. Alle offentlige midler er nå utbetalt og
sluttrapport er skrevet. Rutiner for vedlikehold av anlegget er nå del av vaktmester
sin stillingsinstruks. Dette sikrer at anlegget vedlikeholdes og tilfredsstiller
nødvendige krav til sikkerhet.
Klubbhuset
Klubbhuset er vedlikeholdt som normalt gjennom året. Reglement for utleie er endret
for å unngå sterk slitasje.
Lysløypa
Lysløypa med arena er vårt trenings område som vi er meget godt fornøyd med og
hvor vi hvert år har et dugnadstiltak for videreutvikling. I 2010 har langrenn sammen
med alpin bygd en hinderløype som vi allerede har hatt stor glede av.
Byggingen av skistua er også nær ferdigstilt og den ble offisielt åpnet med
varaordfører, leder i HIL og kultursjef til stede vinteren 2010.
Vi er så langt godt fornøyd med bruken både som treffpunkt og ved arrangementer
Vår økonomi er tilfredsstillende og våre inntekter brukes til anleggsutvikling og
langrennstilbud til barn.

Hakadal, 15.mars 2011
Geir Glømmi
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