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Innledning
Årsberetningen oppsummerer klubbens utvikling i 2013 innen følgende områder:
•
•
•
•
•
•

Hovedstyret
Medlemsutvikling
Økonomi
Gruppene og idrettsåret
Arrangementer
Anlegg

Hovedstyret har i 2013 bestått av følgende representanter:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Idrettskoordinator:
Vara rep:
Vara rep:

Olav Grindalen
Tom Erik Hammer
Ann Kristin Fossneset
Marianne Christiansen
Franziska Finsterbusch
Bernt Fredriksen
Astrid Adelheide Dandanell

Fotball:
Alpint:
Barneidrett:
Veteran:
Langrenn:
HIL Runners:

Kari Harbak
Leif Åge Sørlie
Monica Vabe Jensen
Liv Fredriksen
Marit Eithun
Lasse Hermansen

Representanter i komiteer og utvalg i 2013 var:
Kontrollkomité:
Nittedal Idrettsråd:
Medlemsregister:
Valgkomité:
Webansvarlig:
Revisor:
Holmenkollen skimarat.:
2 hjul gjennom Hakadal:
Barnas skidag:
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Einar Vigmostad, John Melby, Bodil Moss
Bodil Moss, Einar Vigmostad
Unni Sem
Sten Are Grønvold, Arne Ove Forårsveen,
Trine Dahl
Ragnar Stenersen
Børge Danielsen, Vegard Ekstrøm
Lasse Hermansen
Geir Glømmi
Bodil Moss
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Hovedstyret
Hakadal Idrettslag er et idrettslag i positiv utvikling. Det er gode samarbeidsforhold,
mye spennende aktivitet og en sunn økonomi.
Det er i perioden blitt avholdt 10 hovedstyremøter.
Av saker som hovedstyret har arbeidet med i 2013 nevnes følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ferdigstilling av kunstgressbane med offisiell åpning 12.august
Gjennomgang av forsikringsavtaler.
Fortsatt opprydning i medlemsregister.
Bidratt til 50-års jubileumsfest for Varingskollen
Etablert sponsoravtale med Nokab og Maxbo.
Opprettet ny undergruppe i idrettslaget – innebandy.
Etablering av partnerskapsavtale med kommunen – Trening gir mening
Ytterligere styrket fokus på fordeling av midler til der hvor aktivitet skapes –
fordeling av LAM midler, kulturmidler og momskompensasjon til gruppene.

Medlemsutvikling
Ved idrettsregistrering januar 2014 var antall medlemmer i HIL følgende.
Kjønn

Kvinner

Menn

Totaler

Alderstrinn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år
Medlemmer

18

107

66

6

127

37

171

113

20

189

854

Totale medlemsmasse i januar 2013 var 731, det har altså vært en økning på 123
medlemmer siste år.

Økonomi
Økonomien i idrettslaget er stabil. Av spesielle forhold 2013 nevnes:
• Fortsatt høy inntekt på medlemskontingent sammenlignet med tidligere år,
men det må jobbes videre med å bedre rutiner slik at alle registrerte
medlemmer betaler inn
• Overføring av tilskudd fra hovedlaget til gruppene (kommunalt, LAM, MVA
komp).
• Hovedlaget har bidratt til oppstarten av innebandy ved å kjøpe inn
utstyrspakke i fra forbundet.
• Det ble satt av midler til innkjøp av maling til klubbhus. Jobben ble gjort på
dugnad av fotballen slik at alt var klart til åpning av kunstgressbanen.
For detaljer vedrørende lagets økonomi vises det til HIL’s regnskap og balanse.
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Gruppene og Idrettsåret
Fotball
Fotballgruppa har i 2013 sesongen hatt 13 lag med i serie spill, lag for gutter og
jenter. Vi var også ansvarlig for å arrangere bygdeserien for bygdas 6 og 7 åringer,
både gutter og jenter, samt at mange lag stilte opp i Bygdeturneringen som ble
arrangert av Nittedal. Flere lag har vært på cuper og andre arrangementer, blant
annet GOL-cup. Det er igangsatt en ukentlig oldboys/trenerfotball. Dette er et sosialt
og miljøskapende tiltak innen gruppa. Det ble også arrangert Fotballens dag, noe
som er i ferd med å bli en vellykket tradisjon.
Prosjektet med kunstgressbanen er fullført, og banen ble høytidelig åpnet den
12.august 2013, med servering, taler og A-lagskamp. Prosjektet ble leder av Einar
Vigmostad. Det er blitt laget en egen nettside med salg av andeler av kunstgressbanen, som et fint bidrag til finansiering av banen. Antall andeler solgt: 140. Flere av
de eldste lagene har kun trent ute i vinter, og banen har vært utrolig fin. All ære til
banemannskapet!
MX-sport på MO er nedlagt, men vi skal fortsatt bruke Select utstyr. Styret jobber
med å etablere avtalen med en ny sportsforhandler som viderefører Select avtalen.
Økonomien i fotballgruppa er sunn og fornuftig, selv om investeringer gjort i 2013
kommer til å ha konsekvenser for den kortsiktige likviditeten fremover. Resultatet for
2013 endte med et overskudd på ca. 150.000. Av store investeringer har
fotballgruppa gått til anskaffelse av en splitter ny traktor som skal hjelpe til med å
holde kunstgressbanen åpen hele sesongen.
Fotballstyret ønsker å øke engasjementet for Hakadal fotball i nærmiljøet, samt å øke
samhold og trivsel i klubben og bli en klubb med stor bredde i lag.
Vi ønsker å få med flere engasjerte foreldre i styret og andre sentrale verv, slik at vi
kan være en klubb i fortsatt vekst.
Jobbe målrettet for en stabil økonomi ved å være aktive til å søke midler fra
kommune, NFF og andre kilder til midler.
For mer detaljer vises til årsmeldingen fra fotballen.
Alpint
2013 var en sesong med høyt aktivitetsnivå. Mye trening ligger bak for å oppnå gode
resultater, og barmarkstreningen begynner allerede i mai for de eldste. 5.plass til
Thea Lousie Stjernesund i storslalåm under NM for senior på Oppdal og 1.plass til
Jonas Buer i Super-G under Benditcup på Ål var høydepunktene.
Arrangementsmessig var det som vanlig mange renn vi stod for. Det som tok kaka
var NM i Slopestyle og Bigair, som ble avviklet på Vierli i Rauland/ Telemark første
helga i april. Mellom10 og 20 foreldre dro avgårde, fylte opp biler og hengere, og
gjennomførte et mesterskap med glans under solfylte dager. Skiskolen endret navn
fra skiskole til Alpin Skileik, og det jobbes mye med å tilrettelegge eksisterende tilbud,
samt utvide med nye aktiviteter.
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Vi fikk kanskje ikke den rekrutteringen som vi kunne tenke oss, med at vi får med oss
barn fra skiskolen over i de yngste treningsgruppene. Sesongen ble kort så i ettertid
så vi at vi heller ikke da lyktes med å få mange nok barn over i aktiv trening. Vår
jibbegruppe har over alle årene vært så populær at vi har hatt venteliste hvert år.
Videre har vi satt en nedre aldersgrense på 12 år. Vi «la ned» de tidligere skicrosskursene, og etablerte et nytt jibbe-kurs i forbindelse med skiskolen, nettopp for å
kunne tilby yngre utøvere innblikk i jibbing.
En stor inntektskilde for oss har alltid vært bruktmessa som vi avvikler hvert år i
oktober eller november. Et av problemene ved bruktmessa, er at vi ikke får inn nok
barneski. Det er det tydeligvis et marked for. Noen ny grep ble gjort, ved at vi la ned
et større arbeid i forberedelsene til messa. Vi flyttet messa tilbake til Rotnes, ved at vi
leide Bjertnes hallen. Vi kjøpte inn en del skiutstyr fra noen skiutleier i blant annet
Varingskollen. Videre fikk vi tak i en del andre ting som vi solgte på provisjon fra en
sportsbutikk- En mengde klær og bagger fikk vi også tilgang til. Vi økte omsetningen
fra tidligere 130’ kr. til over 450’ kr.
Ellers ble Varingskollen 50 år, noe som ble markert med en stor fest på Aas gård,
lørdag 2. mars 2013. Det ble en kjempefest. Ute ble det på storskjerm vist gamle
filmklipp fra NRK fra arrangementer i Varingskollen gjennom årene. Tidlig på kvelden
kunne vi skimte et fakkeltog som snodde seg nedover Ola løypa. Det ble gjennomført
av våre alpinutøvere.
For mer informasjon vises til årsmeldingen fra alpint.
Barneidrett
Barneidretten har som formål å tilby barn i alderen 4 – 12 år morsomme og allsidige
idrettsopplevelser både inne og ute.
Det ble ikke avholdt ordinære styremøter i året som gikk. Alle avtaler og koordinering
har foregått over mail.
I sesongen 2013 har det vært 52 medlemmer på barneidretten. Godt med
medlemmer og aktive barn. Flere enn i fjor og noen påmeldte helt på slutten av året.
Ved nyttår hadde vi barn som ventet på plass etter svømmetimene.
Treningsavgift for 2013/14 er med i årets regnskap. Økonomien til BIG forøvrig er
bra.
Av arrangementer vi har hatt, så har det vært stelt i stand sommeravslutning og
juleavslutning for gruppen.
Barneidretten deltar ellers med dugnadsinnsats under Barnas Holmenkolldag – hvor
det bakes boller, pakkes premiesekker, og bistås ved loddsalg.
Langrenn
Hakadal IL langrenn har hatt stabilt antall medlemmer på treningsgruppene og i antall
aktive i løpet av 2013, men vi har mistet flere løpere både i 97- og 99 gruppene.
Treningene ble gjennomført hver tirsdag og torsdag med 4 treningsgrupper vinter
2013 og 5 grupper høsten 2013, i tillegg til skileiken i vintersesongen. 2000/2001
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gruppa har også kjørt styrketrening på mandager i høsthalvåret. I tillegg har det vært
arrangert felles langturer på lørdager i høsthalvåret, primært for de eldste gruppene.
Mange av barna fra treningsgruppene deltok på bygdekarusellen med renn både på
Sørli og i Bjønndalen. HIL løpere deltok i vintersesongen i sone-, krets- og landsrenn,
og mange hevdet seg bra i store og harde klasser. HIL hadde en deltaker med i
hovedlandsrennet for yngre på Savalen og en deltaker i jr NM i Holmenkollen.
HIL løperne fikk trent meget bra vinteren 2013. Det var flotte forhold i lysløypa, og det
viste seg i mange gode prestasjoner og stor bredde. Kretsmesterskapet i fristil med
fellesstart gikk av stabelen på Nes, og Eline Grønvold tok en fin 3. plass i jenter 14
år. Hun ble nr. 2 i KM klassisk, og der ble Anders Rogne nr. 9 i gutter 14 år.
Sparebank 1 cup er en langrenns cup for gutter og jenter i 13 og 14 års klassene.
Her ble Eline Grønvold nr. 2 i jenter 14 sammenlagt, mens Anders Rogne ble nr. 10.
HIL hadde også deltakere i Hovedlandsrennet og i jr. NM. Lars Gustav Rogne deltok i
HL på Savalen og Lars Bredalen i jr. NM på Lillehammer.
I Ungdommens Holmenkollrenn stilte HIL med 4 jenter og 2 gutter i 14 års klassen.
Dette er som et NM for 13-14 åringer å regne og mange gode løpere er med. Heidi
Brekkan, Synne Winum og Eline Grønvold deltok i både klassisk og fristil. I
gutteklassen deltok Anders Rogne og Fredrik Hesselberg i begge stilarter, og i gutter
13 år var det Halvor Melsom som representerte HIL. Beste plasseringer ble Eline
Grønvold som tok 6. plass i fristil og 3. plass i klassisk.
Ungdomsbirken er et populært renn blant hakadalsløperne og det ble mange gode
plasseringer i store klasser. I jenter 14 ble Eline Grønvold nr. 4, Sondre Østbye nr. 93
i G12 år, Marius Skara nr. 153 i 13 år, Anders Rogne ble nr. 36 i gutter 14 år, Fredrik
Hesselberg nr. 126 i gutter 14 år, Lars Gustav Rogne nr. 66 i gutter 16 år. Nora
Grønvold og Hedda Kristiansen ble henholdsvis nr. 77 og nr. 123 i jenter 12 år.
Hakadalsrennet ble avviklet på hjemmebane, med flere gode plasseringer. Eline
Storvik Grønvold og Fredrik Hesselberg tok hver sine seire i 14 års klassen.
Hakadal fikk flere bygdemestere på hjemmebane i 2013. Rennet gikk i fristil og det
ble mange seire til Hakadal denne kvelden.
Skisesongen 2012/2013 ble avsluttet med lek og moro både for barn og voksne i
lysløypa. Avslutning for treningsgruppene før jul ble som tidligere år på Glitre. Her var
det kombinasjonen bading, pølsespising og fremvisning av bilder fra treningssamlinger og renn, i tillegg til foreldremøte. Treningsgruppene har hatt kveldsmat i
skihytta hver 14. dag etter trening. Foreldrene er ansvarlig for innkjøp og tilberedning
av maten.
Skileiken 2013 hadde ca. 90 barn fra 4 til 11 år. Dette er en oppgang på 27 barn fra
2012. Det kommer av god markedsføring og samarbeid med barneidrettsgruppa som
i 2011 kjørte ett eget opplegg med skileik. 13 trenere/instruktører bidro til et veldig
godt opplegg. Vi hadde tre renn i forbindelse med skileiken, et sprintrenn, skicross og
ett vanlig renn. Vi ser at det blir viktig og rekruttere flere trenere inn i skileiken. Vi har
i 2013 hatt ett trener 1 kurs for nye trenere i skileiken.
Det ble gjennomført 3 telenorkarusellrenn med deltakelse både fra skileken og fra
treningsgruppene, klubbmesterskap og bygdemesterskapet i langrenn. På
bygdemesterskapet stilte ca 150 deltagere fra hele bygda.
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Vi hadde i år for første gang Hakadalsrennet som ble ett veldig bra renn med ca 200
løpere fra hele Akershus.
For mer informasjon vises til årsmeldingen fra langrenn.
Innebandy
Hakadal IL – Innebandy ble startet opp etter påtrykk fra GIF Fighters og flere
interesserte foreldre høsten 2013. Hakadal IL søkte Akershus Idrettskrets og Oslo og
Akershus Bandyregion om dispensasjon til å starte opp en egen gruppe for
innebandy. Dette ble godkjent med forbehold om at det blir vedtatt på Hakadal IL sitt
årsmøte å fortsette med innebandy og formelt etablere gruppen.
Vi startet opp med trening 29. november 2013 og hadde samtidig et
informasjonsmøte for foreldrene. Da møtte det opp rundt 15 unger fra alderen 6 til 12
år. Ved årsskiftet 2013/2014 hadde gruppen ca. 30 medlemmer fordelt på 25 unger
og 5 voksne i støtteapparatet rundt gruppa. Med det antall barn gruppa hadde ved
årsskiftet ble det raskt konkludert at vi kan ha med 3 lag i ulike serier og turneringer.
Leder for interimsstyret greide å skaffe en sponsor som betalte klubben 6000,- som
startkapital. I tillegg skaffet Hakadal IL en startpakke med 24 innebandykøller, 100
baller og 2 keepersett. Med dette grunnlaget kunne vi starte opp Hakadal IL –
Innebandy.
I utgangspunktet skulle vi trene i gymsalen på Kirkeby skole, men var så heldige å få
treningstid i Hakadalshallen både fredager og søndager fra 17.00 – 19.00. I tillegg
har Oslo og Akershus Bandyregion ved Andreas Hildremyr og Jan Magnar
Ingebrigtsli vært til meget stor hjelp.
Regnskapet for 2013 har vært svært enkelt og vi hadde kun 4 regnskapsbilag.
Årsresultatet ble 6246,50.
Alle innebandyklubber med respekt for seg selv har et eget navn og navnet vårt ble
HIL Hurricanes etter en navnekonkurranse. Vi har til og med fått vår egen logo.
Denne logoen vil bli trykket på draktene sammen med Hakadal IL sin logo.
For 2014 har vi så langt følgende aktiviteter:
-

Deltakelse i Minirundene med 2 lag
Deltakelse i Bygdeserien sammen med GIF Fighter og Nittedal IL med 1 lag
Deltakelse i aktivitetsserien for aldersgruppen 2003 til 2001 med 1 lag
Dommerkurs for 3 ledere
Trenerkurs for inntil 4 trenere (mars/april 2014)
Laglederkurs
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Veterangruppen
Dette året har det vært 14 vanlige møter.
Medlemmer av veterangruppa var som tidligere i aktivitet flere ganger på Askmyra i
forbindelse med 3 skiarrangementer, først og fremst ved Barnas skidag, der vi sto for
bl.a. vaffelsteking og start i de forskjellige løyper, samt vedlikehold av bålet på
"Veteranhaugen". Ved til dette var skaffet av noen av de mest skogvante av oss
høsten før. Dette gjentok vi for øvrig sist høst da vi også tok noen tørrgraner. Også
ved et områderenn og ved bygdemesterskapet samme sted hadde noen av oss
oppgave som løypeanvisere m.m.
Av hyggelige aktiviteter ellers deltok noen av oss på et interessant bedrifts-besøk på
Ringnes, og en vårtur til en meget vellykket "My Fair Lady" - forestilling tok Gro
initiativet til. Av gjester utenfra var Marit Aabel først i ilden med et kåseri fra sin
barndoms oppvekst på Hakadals Verk, og det var mange som kjente seg igjen i mye
av det hun fortalte fra Verket den gang det var liv og røre der. Ellers har både Liv, Per
og Paal bidratt med ganske forskjellige innslag, fra "quiz" til vitser og andre
sprudletekster. Våren ble avsluttet med tradisjonell spekemataften og St. Hans-tur.
Den siste ble noe amputert på grunn av regn, men koselig var det likevel.
I forbindelse med NM i Orientering, Ultralangdistanse som ble arrangert ut fra
Varingskollen Skistadion i august bidro Veterangruppa med en håndfull
funksjonærer, både med ”kjøkkentjeneste” og ute i arenaen.
Høsten ble innledet med en flott fjelltur til Savalen i tre solfylte dager i slutten av
august. Denne ble også omtalt i Varingen. Svein B og aktivitets komitéen hadde lagt
alt vel til rette, og selv var Svein en utmerket guide, ikke minst opp gjennom "Dalenes
dal" der han krydret landskapet med gamle minner. Seinere på høsten fikk vi
gjenoppleve turen i form av fine bilder, og Svein har også to ganger til bidratt med
bilder, en gang fra veteranbesøk i "Huken", og en annen gang fra NM i 1950, da
Hakadal IL var 50 år og fikk tildelt 50 km og stafett.
Av høstens gjester husker vi særlig "De nye søstrene Bjørklund" som gjestet oss
med et knippe kjente sanger, og vi husker sikkert også sagene-gutten Erik Stormbo
som kan sin bydels historie til punkt og prikke, men som også kan være kontroversiell
i måten å presentere stoffet på.
Endelig skal ikke glemmes at to av oss også denne gang stilte opp under årets TVaksjon og at gruppa hadde en koselig bytur med "Jeppe paa Bierget".
Tradisjonen tro fikk vi også denne julen et fint tre - sikkert bygdas fineste - fra Aas
gård. Til og med hjelp til å få det på plass fikk vi! Resten klarte våre egne spesialister,
og treet holdt i all slags vær hele jula.
Vårt tradisjonsrike Julebord ble avholdt 6. desember på HIL sitt klubbhus, meget
vellykket og hyggelig.
HIL runners
HIL Runner er en mosjonsgruppe for alle nivåer, fra joggende til gående. Gruppa har
i 2013 bestått av 25 personer av begge kjønn. Vi trener to ganger i uka tirsdager og
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torsdager fra Hakadal stasjon, og når snøen kommer trener vi i lysløypa. Gruppa
stiller opp på dugnader som Holmenkollmarsjen der vi har ansvaret for starten på 25
km. Der stiller vi 10 stykker. HIL Runner stiller også opp på Barnas skidag i
Hakadalskogen og Hakadalsrennet på ski.

Arrangementer
Arrangementer gjennomført i 2013
Julegrantenning
Julegrantenningen med julesang, gløgg og nisse ble avholdt på Elvetangen, med
musikk fra Blæser’n. Dette er en tradisjon idrettslaget bør holde på, etter at det ble
gjenopptatt i fjor etter noen års pause.
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
HIL runners er faste startere uavhengig av hvor starten går.
Barnas skidag i Hakadalskogen
Arrangementet ble gjennomført med 345 glade barn. Arrangementet er meget
populært og gir gode inntekter til klubben. Rammen rundt var flott, med nydelig vær
og alle tiders forhold.

Anlegg
Elvetangen uteområde
Fotballgruppa holder uteområdet i god stand og sørger for et ryddig og trivelig
anlegg. Skøytebanen har vært et populært nærmiljøtiltak – en stor takk til Petter som
er primus motor, men denne vinteren har dessverre bydd på store værmessige
utfordringer.
Skatepark
Anlegget er i den stand det skal være og blir vedlikeholdt og ryddet. Anlegget er
hyppig besøkt og skaper mye uorganisert fysisk aktivitet.
Sykkelpark
Det ble i løpet av 2013 etablert en liten sykkel park/slope style løype på tomten ved
siden av kunstgressbanen. Denne skal utvikles videre i 2014. Det ble søkt om midler
til graving etc. i fra kretsen, og AIK innvilget 20.000 til dette formålet!
Klubbhuset
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Klubbhuset vedlikeholdes og får stadige små forbedringer. Det ble gjort en jobb i år
med maling utvendig av hele klubbhuset, samt lagleder boder på kunstgressbanen. I
2014 er det planlagt en større oppgradering av elektrisk anlegg og garderober.
Lysløypa med skistue
Langrennsgruppa holder lysløypa og skistua i god hevd og utvikler stadig området.
Anlegget er til stor glede for idrettslaget og bygdefolket.
Hakadal, 17.mars 2014
Olav Grindalen
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