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Oppstart av sykkelgruppe i Hakadal Idrettslag

I forbindelse med oppbygging og ønske om videreføring av sykkelområde på «sirkustomta» på
Elvetangen, ønsker jeg å lufte ideen om å opprette en sykkelgruppe i idrettslaget.
Det er allerede en del aktivitet på sykkelområde som vi har bygget opp de siste årene ved hjelp av midler
fra Sparebankstiftelsen, Akershus idrettskrets, private midler og midler fra HIL runners og vi ønsker å
videreføre denne aktiviteten, samt forhåpentligvis øke aktiviteten innen denne type sykkelsport. Det er
ungdommen selv som har bygget opp det som står der i dag og det er fortsatt et ønske fra ungdommen
å bygge videre slik at også de mindre barna kan prøve seg på sykling på større og mindre hopp.
Ved å bygge opp et slikt sykkelmiljø vil man kanskje også på sikt få bygget opp en gruppe som kan jobbe
mot å få muligheten til å sykle downhill i Varingskollen slik at Varingskollen kan brukes både
sommerstid, som vel som på vinteren.
For å kunne få videreført initiativet som er startet, er det behov for en offisiell tilknytning til idrettslaget
slik at man ved oppstart av bygging av ny skole på Elvetangen, kan ha mulighet til å få benytte seg av
andre områder til å bygge et nytt sykkelområde, søke penger til bygging og for å holde liv i initiativet i
denne type sykkelsport.
Mvh
Kari Harbak på vegne av potensiell sykkelgruppe i HIL

Forslag til vedtak:
Årsmøtet i Hakadal IL vedtar at det opprettes en ny midlertidig sykkelgruppe – «Hakadal Sykkel».
Gruppen vil selv konstituere seg, og søke nødvendige godkjenninger i Krets og Forbund. Gruppen vil i
oppstarten få nødvendig støtte til regnskap, økonomi i oppstarten fra styret i Hakadal IL.
Styret vil legge frem saken som endelig vedtak på neste årsmøte evt et ekstraordinært årsmøte når
alle godkjenninger fra krets og forbund er på plass.

