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Innledning
Årsberetningen oppsummerer klubbens utvikling i 2014 innen følgende områder:
·
·
·
·
·
·

Hovedstyret
Medlemsutvikling
Økonomi
Gruppene og idrettsåret
Arrangementer
Anlegg

Hovedstyret har i 2014 bestått av følgende representanter:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Idrettskoordinator:
Vara rep:
Vara rep:

Per Ole Thorsen
Tom Erik Hammer
Randi Bang
Marianne Christiansen
Franziska Finsterbusch
Bernt Fredriksen
Anitha Jensen

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

Kari Harbak
Monica Vabe Jansen
Bjørn Erik Graff
Olav Grindalen
Jan Tore Hanssen
Liv Fredriksen
Lasse Hermansen

Representanter i komiteer og utvalg i 2014 var:
Kontrollkomité:
Nittedal Idrettsråd:
Revisor:
Medlemsregister:
Valgkomité:
Webansvarlig:
2 hjul gjennom Hakadal:
Barnas skidag:

Einar Vigmostad, John Melby, Bodil Moss
Bodil Moss, Einar Vigmostad, Geir Glømmi
Børge Danielsen, Vegard Ekstrøm
Ragnar Stenersen, Olav Grindalen
Sten Are Grønvold, Leif Åge Sørlie,
Trine Dahl
Ragnar Stenersen
Geir Glømmi
Bodil Moss

Hovedstyret
Hakadal Idrettslag er et idrettslag i positiv utvikling. Det er gode samarbeidsforhold,
mye spennende aktivitet og en sunn økonomi.
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Det er i perioden blitt avholdt 10 hovedstyremøter.
Av saker som hovedstyret har arbeidet med i 2014 nevnes følgende:
1.
2.
3.
4.

Økt medlemsmasse gjennom rekruttering i gruppene
Fortsatt opprydning i medlemsregister.
Nytt medlemsregister
Ytterligere styrket fokus på fordeling av midler til der hvor aktivitet skapes –
fordeling av LAM midler, kulturmidler og momskompensasjon til gruppene.
5. Kunstsnøanlegg
6. Prosjekt ny skistue

Medlemsutvikling
Ved idrettsregistrering januar 2015 var antall medlemmer i HIL følgende.
Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall)
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

28

152

67

6

142

42

236

121

22

206

1022

Total medlemsmasse i januar 2014 var 854. Det har altså vært en økning på 168
medlemmer siste år.

Økonomi
Økonomien i idrettslaget er stabil og tilfredsstillende. Av spesielle forhold 2014
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.
· Ulike tilskudd har økt, og overføring av tilskudd fra hovedlaget til gruppene har
dermed også økt i perioden(kommunalt, LAM, MVA komp).
· Det ble satt av midler til oppussing av garderober i klubbhuset. Jobben gjøres
på dugnad våren 2015.
· Det har vært økning i kostnader bl. a. til elektrisitet (kunstgress) og forsikringer
· Kunstgressprosjektet er fullført og nedskrevet i balansen
· Mva.kompensasjonen ble utbetalt før årsskiftet 2014/2015 i motsetning til
2013/2014. Derfor noe lavere saldo i bank.
For detaljer vedrørende lagets økonomi vises det til HIL’s regnskap og balanse.
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Gruppene og Idrettsåret

Fotball
Vi har 261 medlemmer pr. 31.12.2014 i fotballgruppa.
Aktivitet
Følgende lag var med i serien i 2014:
A-lag Herrer
A-lag Damer 7`er
Jenter-99/00
Jenter-01/02
Jenter-03/04
Gutter-97
Gutter -07 til -00
Det var flere lag som også i år dro til HallingCup. Klubben leide Hallingdal
Folkehøyskole, slik at alle var samlet på samme sted for sosial hygge som i fjor.
Jenter -00/-99 fikk endelig oppfylt drømmen om å dra til Spania på treningsleir i
påskeuka, etter mange timer med forskjellige typer dugnadsarbeid. Dette ble en
kjempeopplevelse for jentene og kan virkelig anbefales.
7 av Hakadals fotballjenter (14-15 år) har deltatt på LSK sin talentskole
5 spillere fra Jenter -00 var med på sonespill 2014, samt 3 gutter fra -02- kullet. En jente
-00 kom med på kretslaget.
Det ble startet opp et lag for jenter født i 2007, 2008 og 2009. Dette var en suksess, og
laget har per 31.12.14 15 spillere. Jenter fra J -99 var trenere i oppstartsfasen, noe som
var vellykket.
Dessverre ble A-laget nedlagt etter sesongen pga. manglende forpliktende interesse.
I år var det Hakadal sin tur til å arrangere Bygdeturneringa. Arrangementet gikk veldig
bra, ingen store utfordringer. Alt gikk etter planen, og vi fikk mange positive tilbakemeldinger. I år valgte vi også å invitere Harestua, Gran og Grua.
Vi arrangerte Tine Fotballskole for første gang. Det var nærmere 100 deltakere fra 6-12
år. 20 instruktører fra egen klubb stilte villig opp hele uka. Det ble et bra overskudd, så
vi håper dette kan bli en tradisjon.
Økonomi
Fotballgruppa har en sunn og god økonomi. Overskuddet fra årets bygdeturnering, samt
refusjoner knyttet til kunstgressbanen, gjør at likviditeten er god.
Resultatet for 2014 endte med et overskudd på ca. kr 230.000,- etter avskrivningen.
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Styret har besluttet å legge et tak pr. familie på kr 3.000 Det ble også besluttet at maks
treningsavgift per spiller lå på 2100.
Dugnad
Vi har prøvd å arrangere noen felles dugnader på Elvetangen med mindre hell, men
klubbhus og innbytterbuer er malt, samt at det var gjort en stor innsats vedrørende
gummikuler og kunstgress.

Alpint
Sesongen 2013-14 har bydd på flere sportslige høydepunkter, Thea Louise Stjernesund
med seier i DnB- Cup (hjemlige FIS turne), 3. plass i World-Cup i Silvaplana (Sveits) og
seier i Norges Cupen freeski i seniorklassen for Christian Nummedal, deltakelse i juniorVM freeski for Andreas Viken, samt flere topp-plasseringer for Maria Fernanda Solhaug
(1. plass SSL og 3. plass SG) under Telenorlekene på Hafjell.
Hakadal IL Alpin/- freeski teller 112 aktive medlemmer fra 5 – 20 år. Klubben stiller på
de årlige Bendit-lekene på Ål med en stor delegasjon. Vi har vært over 75 barn og
foreldre på tur til Ål og er med det en av de største og mest synlige delegasjonene på
dette som er verdens største alpine barnerenn.
Hakadal IL Alpin blir mer og mer kjent i Alpin-/Freeski Norge, Hakadal Jibbegruppe har
over 660 følgere på Facebook, og Hakadal IL Alpin nærmer seg 500 følgere på
Facebook. Vi tar dette til inntekt for at mange ønsker å følge oss og er nysgjerrige på
hva som skjer i klubben for tiden.
Vi er heldige som har en god kontinuitet på trenersiden bestående av meget
kompetente trenere som viser stor evne til å skape engasjement, trivsel og utvikling.
Det ligger mange treningstimer bak gode resultater. Hakadal IL Alpin har et helårstilbud
for alpinister i U14 og U16 klassene. Vi tilbyr et variert og solid program gjennom
barmarksesongen, som begynner ved sesongstart i mai for de eldste (U14/U16). Alpin
er en idrett som er blitt en helårsidrett. Dette har vi tatt konsekvensen av og vil fra
sesongen 2014- 15 tilby et helårstilbud også til U12 gruppa. Samtidig er det viktig for
meg som leder å understreke betydningen av allsidighet, gjerne i form av flere idretter
som en solid plattform gjennom barneåra. Dette kan også være en vinnerformel for
toppresultater innen alpin. Alpin er en idrett som krever masse tålmodighet og nitid
jobbing. Hakadal IL Alpin har fokus på å legge forholdene til rette for de som ønsker å
fortsette med alpin som idrett på skigymnas, samtidig skal vi ha et sosialt og riktig tilbud
til de som vil dyrke skigleden uten ambisjoner om VM- eller OL gull.
Vi har tradisjon for arrangementer i Hakadal og arrangerte i 2014 Hakkebakkerennet, 2
x FIS-renn, samt rangeringsrenn for U14/U16 klassene. Vi har en erfaren gjeng som er i
stand til å gjennomføre noen av landets beste arrangementer på dette nivået ! Imidlertid
så må vi sikre at vi får med oss flere av våre egne for å overføre kompetanse og skape
engasjement. Varingskollen og renn i Hakadal er viden kjent blant løpere og trenere
som svært bra renn !
Alpin Skileik hadde 156 deltakende barn fordelt på knøttekurs, nybegynnerkurs,
videregående kurs og rekrutt jibb. Vi hadde 14-15 instruktører med en blanding av
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foreldre og unge tidligere alpinister. Alpin Skileik er en viktig rekrutteringsarena, en
viktig inntektskilde for klubben og en flott måte å skape skiglede på. Alpin Skileik ble
kyndig ledet av Florence Roujas, tidligere aktiv alpinist for Frankrike. En stor takk til alle
som bidro til Alpin Skileik 2014.
En bekymring og utfordring er de seneste årenes sesongåpning av Varingskollen.
Værforhold, kombinert med behov for mye produksjon av kunstsnø, har medført at både
Jippegruppa og de eldste i alpingruppa har fått en svært kort sesong på hjemmebane.
Konsekvensene er en ekstra belastning i form av mer reising og høyere kostnader. HIL
Alpin ønsker nå å ta en mer aktiv rolle for å få til tidligere sesongstart på hjemmebane.
Vi kommer til å jobbe aktivt inn mot Varingskollen for å få inn fyllmasse i Terrengparken,
planering av såle i Hakkebakken og Terrengparken, samt se på muligheter for å få til
påfylling og planering av såle i nedre del av Ola.

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 2014/2015 har det vært 30 medlemmer på barneidretten. Godt med
medlemmer og aktive barn. Flere enn i fjor og noen påmeldte helt på slutten av året..
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.

Langrenn
Langrennsgruppa har egen fane under www.hakadal-il.no hvor innholdet holdes jevnlig
oppdatert. Her legges det ut informasjon om skirenn og våre aktiviteter. Det er også
etablert egne Facebookgrupper for treningsgruppene, i tillegg til at HIL Langrenn er
tilstede på Instagram - Hakadal IL Langrenn.
Det ble i løpet av våren 2014 opprettet et formelt samarbeid mellom langrennsgruppene
i bygdas idrettslag – Team Nittedal. Tilbudet favner gruppen født i 2000 og før. Tanken
er at dette skal gi en høyere kvalitet på treningen og et bedre tilbud til målgruppen, og gi
de eldste en bedre sosial ramme. Erfaringen så langt i løpet av 2014 er at dette allerede
har gitt positive resultater!
Aktivitet
Hakadal IL langrenn har hatt stabilt antall medlemmer på treningsgruppene og i antall
aktive i løpet av 2014, men vi har mistet noen løpere i de eldste gruppene. Treningene
ble gjennomført hver tirsdag og torsdag med 4 treningsgrupper vinter/høst 2014, i tillegg
til skileiken i vintersesongen.
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Treningsgruppene har hatt kveldsmat i skihytta hver 14. dag etter trening. Foreldrene er
ansvarlig for innkjøp og tilberedning av maten.
Det har vært arrangert felles langturer på lørdager i høsthalvåret, primært for de eldste
gruppene. Pga. etableringen av Team Nittedal, så har det blitt mer trening på de eldste
som er med her.
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.
Resultater
Sesongen kom sent i gang, pga. snømangel, men HIL løperne leverte likevel mange
gode prestasjoner.
KM i langdistanse gikk av stabelen i Drøbak, og Eline Grønvold tok en fin 3. plass i
jenter 15 år, mens det ble 9. og 10. plass til Fredrik Hesselberg og Anders Rogne i
gutter 15 år.
Eline Grønvold ble nr. 4 sammenlagt i Sparebank 1 cup jenter -15, mens Anders Rogne
ble nr. 21 og Fredrik Hesselberg nummer 38.
HIL hadde også deltakere i Hovedlandsrennet, Fredrik Hesselberg, Anders Rogne,
Eline Grønvold og Heidi Brekkan.
I Ungdommens Holmenkollrenn er det verdt å nevne at HIL stilte med 5 jenter og 4
gutter. Dette er som et norgesmesterskap for 13-14 åringer å regne, og mange gode
løpere er med.
Hakadalsrennet ble avviklet på hjemmebane. Eline Storvik Grønvold og Lars Gustav
Rogne tok hver sine seire i henholdsvis jenter 15 og M 17 og eldre.
Hakadal fikk flere bygdemestere på hjemmebane i 2014. Rennet gikk i fristil, og det ble
seier til Line Kristiansen i klasse J11 og til Eline Grønvold i J15.
Skileik
Skileiken 2014 hadde ca. 85 barn fra 4 til 11 år. Dette er omtrent det samme som
året før. Dette kommer av god markedsføring og et veletablert tilbud. 14
trenere/instruktører bidro til et veldig godt opplegg. Vi hadde tre telenorkarusellrenn i
forbindelse med skileiken, et sprintrenn, skicross og et vanlig renn. Vi ser at det blir
viktig å rekruttere flere trenere inn i skileiken.
Arrangementer
Det ble gjennomført 3 telenorkarusellrenn med deltakelse både fra skileken og fra
treningsgruppene, klubbmesterskap og bygdemesterskapet i langrenn - fristil. På
bygdemesterskapet stilte ca. 150 deltagere fra hele bygda.
Vi hadde i år for andre gang Hakadalsrennet, som igjen ble et veldig bra renn med
over 300 løpere fra hele Akershus.
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Dugnader
Det har vært 1 felles dugnad i 2014, i tillegg til at vi har kjøpt tjenester. Stormen i juli
gjorde store ødeleggelser på løype/anlegg, og vi måtte ha ekstern hjelp for å få alt i
orden. Sten Are Grønvold har også lagt ned en betydelig innsats i forbindelse med
den planlagte kunstsnøtraséen.
Lysløypa
Lysløypa har vært base både for vinter- og høsttrening. Snøforholdene kunne ha
vært bedre, og sesongen ble noe amputert i begge ender. Barmarksesongen ble
derfor unødvendig lang. I tillegg til langrennsgruppa trener hundekjørerne i lysløypa
hver mandag. Løypa blir preppet med scooter på begynnelsen av sesongen, og
Varingskollen alpinsenter tar over preppingen når det er nok snø.
Økonomi
Vår økonomi er tilfredsstillende, og våre inntekter brukes til anleggsutvikling og
langrennstilbud til barn og unge.
Kiosken i skistua har vært åpen hver torsdag i skisesongen. Bra omsetning og fin
sosial ramme.
Sponsorgruppa ble etablert i 2012 og har jobbet videre med prosjekter og innhenting
av midler gjennom hele 2014. Gruppen har bestått av 2 personer, med back-up av
leder. Denne har 2 hovedfokusområder. Det ene er å hente inn nye sponsorer, den
andre er å søke støtte til prosjekter gjennom fond, stiftelser etc.
Våren 2014 ble det satt i gang et stort prosjekt for om mulig å få på plass en
kunstsnøtrasé. Ting skjedde veldig fort, og gjennom godt samarbeid med kommunen,
samt en gunstig avtale med en entreprenør, så ble et stort område ryddet, planert og
gjort klart allerede i løpet av sommeren. Det ble også kjøpt inn noen få snøkanoner
på høsten, for å kunne kjøre prøvedrift av anlegget. Arbeidet vil fortsette sommeren
2015 hvor det skal legges ned en permanent rørgate, og prosjektet forventes å stå
ferdig til bruk senest 1.desember 2015. Anlegget er spillemiddelgodkjent og har også
mottatt støtte fra både Sparebank1- fondet og DNB- fondet.
En annen viktig inntektskilde er utdeling av giroer for «Lysløypas venner» til alle
husstander i Hakadal. Det har også blitt hengt opp info om dette på tavlen på
skistadion med en postkasse med giroer i, for eventuelle brukere av lysløypa som
ikke bor i Hakadal.
For mer informasjon vises til årsmeldingen fra langrenn.

Innebandy
Pr. 31.12.2014 hadde var det registrert 99 aktive medlemmer i gruppa, hvorav 66
medlemmer er under 26 år.
Det har ikke vært gjennomført ordinære styremøter i 2014, men styret har kommunisert
pr. epost og telefon. Det har ikke vært behov for å diskutere vanskelige saker og lagene
har stort sett vært selvgående.
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Det har vært gjennomført et møte mellom styre, lagledere og trenere og et
informasjonsmøte i forkant av sesongen 2014/2015.
Leder har vært representert på årsmøtene til Oslo og Akershus Bandyregion – seksjon
Innebandy og Norges Bandyforbund – seksjon Innebandy.
Økonomi
Innebandygruppa har vært drevet nøkternt, og vi har samtidig vært veldig heldige
med dugnader slik at vi har klart å skaffe midler til nye drakter. For 2014 viser
regnskapet et overskudd på kroner 57 416,-, noe som er meget bra. Leder og
kasserer samarbeidet om regnskapet i 2014, men fra 2015 vil regnskapet bli ført av
Hakadal IL sin regnskapsfører.
Vi har også hatt noen dugnader i 2014 som har gitt gode penger til klubbkassen og
blant annet finansiert nye drakter spillerne og klubbdresser til trenerne våre.
Sportslig
Hakadal IL – Innebandy, eller HIL Hurricanes, er fortsatt en ung gruppe i Hakadal IL,
men vi har allerede rundt 100 aktive medlemmer som trener og spiller innebandy hos
oss.
Vi har denne sesongen hatt totalt 5 lag fra 2008 til G11 i Minirunder og
Aktivitetsserien. Alle lagene har gjort det bra, og for vårt G11 lag har vi hatt en veldig
bra rekruttering.
I tillegg til barnelagene har vi hatt treningsgruppe for ungdom, damer og herrer. Vi
har hatt treningstider i gymsalene på Hagen og Kirkeby, samt i Hakadalshallen. Vi
har også kjørt noen målvaktstreninger for målvaktene på det eldste laget. Dette er
noe vi håper å kunne fortsette med i 2015.
Vi har også hatt 6 trenere på trenerkurs i 2014.
Vi har nådd de aller fleste av målsetningene vi la frem på årsmøtet for 2014, men har
fortsatt ikke greid å etablere et jentelag. Dette er noe klubben må arbeide aktivt for å
få til i 2015.
For mer informasjon vises til årsmeldingen fra innebandy.

Veterangruppa
Det er i 2014 avholdt 14 kafékvelder inkludert årsmøtet 27. januar. I tillegg har styret
hatt 3 møter.
Frammøtet på kafékveldene har variert fra litt under 20 til ca. 30. Rekruttering har
lenge vært et problem, og hver og én oppfordres til fortsatt å reklamere for våre
hyggelige sammenkomster.
Gruppa v/leder Liv Fredriksen har vært representert på de fleste møter i hovedstyret,
slik at nyttig informasjon er videreformidlet på kafékvelder. Bl.a. har vi fått avklart vår
egen økonomi i forhold til hovedlaget.
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Forøvrig har noen få av våre iherdige damer gjort en flott innsats ved å bidra praktisk
ifm. fotballskolen for de yngste. I likhet med tidligere år var flere av oss engasjert på
Barnas Skidag, både inne og ute. “Veterankollen” er også “restaurert” og har fått
fornyet sitt vedlager.
Av og til har gruppa hatt besøk av gjester som har bidratt innenfor sine
spesialområder. Således har vi hatt interessante kåserier av både geolog og
fysioterapeut, den siste med eksempler på praktiske øvelser og gode råd, særlig med
henblikk på å bevege seg trygt på vekslende underlag til alle årstider. Alpingruppa
v/Graff og Sørlie var også innom og fortalte om sine aktiviteter, ikke bare i
Varingskollen, men også på landsbasis.
Ellers har både Jostein og Svein B. holdt “bildekåserier”, hhv. fra Det fjerne Østen og
fra hjemlige turer.
Vårturen til Hurum med utgangspunkt fra Tronstad Gård ble meget innholdsrik og
med en perfekt omviser og ditto sjåfør. Det samme må også sies om vår “4-dagers”
til Nordmøre. Den føyer seg pent inn i rekken av alle tidligere flotte turer. Stor takk til
aktivitetsgruppa v/Svein B.
St.Hansturen til Lauvtangen ble også denne gang en koselig begivenhet, og årets
siste møte i form av julebord gikk tradisjonelt for seg med våre “gamle” fotballjenter
som både kan servere og underholde, noe de også gjorde.
I forbindelse med jul ble det også denne gang med velvillig assistanse fra Aas Gaard
(NilsThomas / Pål) ordnet med et perfekt juletre som ble tent i tradisjonelle former.
Det skal ikke underslås at uten våre to “Sveiner “ hadde det blitt adskillig
vanskeligere både med lys og det hele !
I overført betydning har det hendt at en stol blir stående tom. For den som skriver
disse linjer faller det naturlig ved hvert årsskifte å minnes dem som ikke er med oss
lenger, men som vi har mange gode minner om. Alltid blide og trivelige Leif var intet
unntak, og et godt minne er tross alt det viktigste vi en gang etterlater oss.
Hakadal 25. januar 2015

Runners
Hil Runners er en mosjonsgruppe for joggere i alle aldre.
Gruppa har i 2014 bestått av 26 personer av begge kjønn. Vi trener to ganger i uka,
tirsdager og torsdager fra Hakadal stasjon. Vi holder oss stort sett på skogsstier og
skogsveier helt til snøen kommer. Når det er skiføre treffes vi i lysløypa oppe i
Varingskollen.
Vi har stilt opp på dugnader i 2014, som ansvar for starten av Holmenkollmarsjen 25
km., hvor vi stilte med 10 stykker, Barnas skidag i Hakadalsskogen og også som
parkeringsvakter til Hakadalsrennet på ski. Vi har også hatt noen fine sosiale
sammenkomster dette året.
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Arrangementer
Arrangementer gjennomført i 2014
Årsfest
Årsfest for styremedlemmer og andre bidragsytere ble avholdt 29.mars.
Julegrantenning
Julegrantenningen med julesang, gløgg og nisse ble avholdt på Elvetangen, med
musikk fra Blæser’n. Meget godt oppmøte. Det ble også gjennomført loddsalg med
diverse premier (gaver bl.a. fra Meny Åneby og Kiwi Tøyenhaugen). Dette er en
tradisjon idrettslaget bør holde på, etter at det ble gjenopptatt i 2013 etter noen års
pause.
På 2 hjul gjennom Hakadal
Arrangementet ”på 2 hjul gjennom Hakadal” er avsluttet og er innlemmet i et annet
aktivitetsprosjekt i kommunen.
Holmenkollen skimaraton
HIL Runners var startere i 2014. Det er usikkert om vi skal delta her i fremtiden.
Barnas skidag i Hakadalskogen
Arrangementet ble gjennomført med 242 glade barn. Arrangementet er meget
populært og gir gode inntekter til klubben. Dessverre ble det noe mindre deltakelse i
år grunnet den ustabile vinteren.

Anlegg
Elvetangen uteområde
Fotballgruppa holder uteområdet i god stand og sørger for et ryddig og trivelig
anlegg. Skøytebanen er også 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.
Styret har godkjent at Løvstad Vel har etablert «grillplass» ved elva nedenfor
Skateparken.
Sykkelpark
Det ble i løpet av 2013 etablert en liten sykkelpark/ slopestyleløype på tomten ved
siden av kunstgressbanen. Denne er utviklet videre i 2014.
Klubbhuset
Klubbhuset vedlikeholdes og får stadige små forbedringer. Det ble vedtatt oppussing
av 3 garderober og elektrisk anlegg, et arbeid som ble påbegynt i 2015.
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I 2015 er det planlagt en større oppgradering av kjøkken og møblement i stue.
Drift og vedlikeholdsavtalen med fotballgruppen er «fornyet»
Lysløypa med skistue
Langrennsgruppa holder lysløypa og skistua i god stand og utvikler stadig området.
Anlegget er til stor glede for idrettslaget og bygdefolket.
Høsten 2014 ble det etablert ny kunstsnøtrasé. Stor dugnadsinnsats og støtte har
bidratt til dette. Det vil bli lagt ned permanent rørgate

Hakadal, 24.mars 2015
Per Ole Thorsen
Leder
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