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1 OM ÅRSBERETNINGEN  
Årsberetningen følger nå kalenderåret og er avgitt for kalenderåret 2020. Dette til forskjell fra tidligere 
årsberetninger som fulgte alpinsesongen mai og ut april påfølgende år.  
 
2 STYRET 
Styret har i 2020 (etter årsmøtet i mars 2020), bestått av følgende representanter:  
 
Leder:     Truls Klokkerud 
Nestleder:    Ikke besatt  
Økonomiansvarlig:   Berit Jorid Flore 
Sportslig leder:   Tore Weldingh 
Styremedlem - sekretariat:  Kenni Riise   
Styremedlem - rekruttering:  Mia Lindgren   
Styremedlem/gruppeleder Freeski: Trine Sevaldsrud  
Styremedlem - material   Lars Fjeldstad  
 
Valgkomité:    Atle Tangen og Mirjam Andersen  
 
Det er avholdt 10 styremøter i perioden. 
 
3 FRA STYRET  
Kalenderåret 2020 var et veldig spesielt år – for Hakadal Alpin & Freeski som for mange andre. Fra 
12/3 2020 så satte Covid19 helt nye rammer for hvordan vi kunne utøve idretten vår.  
 
I første omgang var dette merkbart med en nedstenging av all aktivitet frem til medio mai. Alt av 
ordinære treningsaktiviteter og rennarrangementer i denne perioden ble følgelig avlyst, herunder våre 
egne planlagte rangeringsrenn og FIS-renn i Varingskollen, men også tradisjonelle og populære 
sesongfinaler som BAMA, TL, HL og Donald Duck Wintergames 
 
Før 12. mars så hadde vi imidlertid en ordinær sesong, som til tross for en generelt sett dårlig vinter ga 
bra treningsforhold i Varingskollen. Det var også god deltagelse fra klubbens utøvere på ulike 
rennarrangementer.   
 
Fra perioden medio mai og ut kalenderåret så har vi klart å drive klubben noenlunde innenfor normale 
rammer. Men en smittesituasjon, og Covid19 regler, i stadig endring har satt sitt preg og farget 
gjennomføring av både treninger, samlinger og eksempelvis Skimessa (som til slutt dessverre måtte 
avlyses). Begrenset forutsigbarhet har bidratt til å gjøre dette enda mer komplisert og slitsomt, ikke 
minst for utøverne.  
 
Rekruttering er viktig for klubben og det var gledelig med god tilvekst på rekruttkullet, bla med mange 
som kom fra alpin skileik. Dessverre viste deg seg at når rekrutt-treningene startet opp igjen i november 
at mange ikke kom tilbake igjen. Dette er en utfordring som styret må fortsette å jobbe med fremover.  
 
Økonomien i klubben er ved utgangen av året meget god. Reduserte inntekter som følge av Covid19 er 
langt på vei oppveiet av myndighetenes støttepakker. Et redusert aktivitetsnivå på noen fronter har også 
bidratt til lavere kostnivå, samt at foreldreinnsats nå benyttes i mye større utstrekning enn tidligere ved 
produksjon av samlinger, både i egen bakke og på andre destinasjoner.  
 
Fremover er det imidlertid et ønske og mål om å engasjere enda flere foreldre til ulike oppgaver. Dette 
sammen med rekruttering samt å bidra til å utvikle Varingskollen til en enda sterkere arena for idretten 
er viktige utviklingsoppgaver.  
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For styret i Hakadal IL Alpin & Freeski 
Truls Klokkerud 
Leder   
 
4 ØKONOMI 
Fremlagt regnskap følger kalenderåret 2020, og avviker fra den sportslige kalenderen/sesongen, som går 
fra 1. mai til 30. april. Posteringene i regnskapet vil avvike fra sesong til sesong, så det er ikke alltid like 
enkelt å sammenligne tallene for årsregnskapet. 
 
2020 har også på økonomisiden vært et rart år, siden alle de store inntektsbringende arrangementene 
(FIS-renn, Varingskollrennet og skimessa) har blitt avlyst på grunn av korona. Heldigvis har tapet langt 
på veg blitt kompensert med utbetalt kompensasjon fra staten.  
 
Vi har også fått tilsagn på 215 000,- kr i tilskudd fra OBOS og 3 ulike sparebankstiftelser, hvorav 
85 000,- kr er utbetalt i 2020. 140 000,- kr av tilskuddet er betinget av kjøp av utstyr, og i 2020 er det 
kjøpt utstyr for 94 000,- kr. Resterende del av investering og utbetaling vil skje i 2021.  
 
Hakadal IL Alpin & Freeski hadde i 2020 inntekter på 1 472 266,- kr og kostnader på 1 354 787,- kr. 
Regnskapet for 2020 viser dermed et overskudd på kr 117 479,- kr. 
 
Regnskapsfører er Heidi Dalan, som også benyttes av hovedlaget.  
 
Inntekter 
• Den største inntektsposten har tradisjonelt vært skimessa, som i 2020 ble avlyst. Vi fikk likevel 

utbetalt en kompensasjon på 70 % av tapt overskudd (basert på tall fra 2019), totalt 160 876,- kr.  
• Skileik viser også en nedgang i fht 2019, men har en total omsetning i 2020 på kurs som er 

gjennomført i 2021 på 134 820 kr, som er en nedgang fra 163.710,- året før.  
• Momskompensasjon er på 193 889,- kr, som er en økning fra 163.941,- kr året før.  
 
Kostnader 
• Lønnskostnader var 696 797,- kr, mot 846 450,- kr i 2019. Pga. at alle treninger ble stanset i 

perioden mars-mai, ble hovedtrener permittert i april og mai 2020, og det ble heller ikke utbetalt 
lønn til andre trenere.  

• Det er også brukt en større sum på kjøp av utstyr (porter og tidtakingsutstyr) i 2020, basert på 
tilskudd som er gitt.  

 
For detaljer vedrørende lagets økonomi vises det til regnskap og balanse. Balansen er vist for hele 
Hakadal idrettslag, og kun endringer er vist i balanserapport for Hakadal IL Alpin & Freeski.  
 
Økonomiansvarlig 
Berit Jorid Flore 
 
5 TRENINGSGRUPPENE OG IDRETTSÅRET 
5.1 Sportslig leder Vi har i 2020 hatt følgende treningsgrupper med trenere; 
U16/U14:  (Marko Sredic) 
U12:   (Alexander Veisten, Marko Sredic, fra høsten Anne Guro Hofseth Rønningen) 
U10:   (Marko Sredic, fra høsten Håvard Klokkerud og Marius Tangen)  
Rekrutt:  (Veronica Burhol/fra høsten Lisa Forårssveen/foreldre) 
 
Mange fra klubben kjørte Head cup i Lommedalen gjennom tre helger. Klubben trente også 
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morgenøkter blant annet i terrengparken i Varingskollen i helger med stor suksess. Det var stor 
spenning knyttet til SNØ-hallen som åpnet januar 2020, og med avvikling av SNØ-cup ganske 
umiddelbart etter åpning. Dette fungerte godt.  
 
Flere foreldrebaserte treninger i Ola på ettermiddager i helger ble gjennomført med stor suksess. Dette 
er kostnadseffektivt og alle aldersgrupper kan delta.  
 
Hakkebakkerennet ble avviklet på «fast» dato 26. januar, siste søndag i januar. Det var som vanlig godt 
oppmøte med mange naboklubber på Romerike og Oslo-regionen. Hakkebakkerennet er t fint 
arrangement for å knytte klubben sammen og la nye alpinforeldre få god trening i rennavvikling. 
Klubbmesterskap GS ble avviklet fredag 28. februar. Klubbmesterskapet er viktig for klubben da det er 
et arrangement der gruppene helt fra U10 og opp til U16 og jr konkurrerer i samme løype, samt at 
mange foreldre deltar. Klubbmesterskapet er derfor et godt sosialt tiltak i gruppa  
Det ble avviklet tre Telenor karusellrenn, som vanlig en tirsdag i midten av januar, februar og mars med 
henholdsvis GS, SL og skicross. Skicrossrennet ble avviklet 10. mars, bare to dager før nedstengningen. 
Det var flere uker med full stopp i aktivitet. 
 
Værmessig var denne vinteren svært utfordrende. Den startet godt, men i januar og februar var det svært 
mye regn. 
 
Varingskollrennet ble avlyst grunnet Covid-19, og Hakadal hadde ikke fått tildelt FIS-renn i 2020. 
Fravær av denne typen renn er merkbart for de yngre i klubben, disse rennene er viktige for inspirasjon. 
 
Det er korte ferieperioder i alpint hvor sesongene går rett over i hverandre. Vi går ganske rett fra ski til 
barmark i april - mai. Da er det barmark med varierte aktiviteter. Barmark startet i slutten av april med 
fokus på sykkel og rulleskøyter i starten. Ettersom gruppestørrelsene ikke er veldig store ble det til tider 
arrangert barmark for 12/14/16. Stor strekk i alderssammensetning, kombinert med strekk i fysiske 
forutsetninger skaper behov for å skape barmark som passer for flere. Da vil det alltid være noen som 
syns det blir for hardt og noen som syns det er for lett.  
 
Det ble kjørt mye på ski igjen allerede fra medio mai da første samling gikk på Hovden. 17. mai ble 
feiret med flaggkjøring. Deretter flere helger på Juvasshytta, SNØhallen og Folgefonna. Det ble også 
avviklet fire dager i juli på Juvasshytta der man reiste familiært og hadde sykling og 
vannsportaktiviteter på ettermiddager.  
 
23. august var det dagstur med sykling i Trysil. Dette fungerte veldig bra, med stor variasjon i 
utfordringer og mange foreldre deltok også.  
 
IRONMAN ble avviklet 20. september på sentralidrettsanlegget på Rotnes. 11 utøvere deltok pluss en 
rekke foreldre og søsken. 
 
I oppkjøringen til sesongen, høstferien 2020, skulle U12/14/16 på Juvass, akkurat som i 2019. Grunnet 
manglende snø ble det improvisert med dager i SNØ-hallen første helg, før noen dager i Kvitfjell i 
midtuken før det var tilbake til SNØ-hallen siste helgen. Det ble veldig rimelig samling med masse 
effekt. Det ble også testet GS i SNØ-hallen da vi hadde den alene i perioder. 
 
Barmark for U10 startet 20. oktober og for rekrutt 17. november. Det var en seig høst og tok tid før 
første skitrening i Hakkebakken 7. desember.  
 
Samlinger senhøsten ble gjennomført på Aurdal og særlig Kvitfjell da de har hatt tidligsnø fra 
høstferien, i 2020 i full familiebakke som har gitt GS-muligheter og ikke bare SL slik det var året i 
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forkant.. Samlingene i hele 2020 har vært preget av stor grad av foreldreinvolvering, ikke minst grunnet 
corona slik at man ikke har kunnet samkjøre. 
 
Vi har denne sesongen også mange løpere på skigymnas. Det har blitt mange gode resultater for denne 
gjengen. Å få besøk av disse hjemme i Varingskollen er svært velkomment for de yngre i klubben. 
 
Klubben har i mange år vært inne i en negativ utvikling med hensyn på antall utøvere. Klubben sliter 
med å lykkes helt fra rekrutt og kanskje særlig gjennom den viktige U12-gruppen med ha tilstrekkelig 
robuste grupper og med god foreldreinvolvering. Selv om alpint i utgangspunktet er en individuell idrett 
som har blitt mindre rammet av coronarestriksjoner enn andre idretter, så har elementer som fravær av 
mulighet for sosiale samlinger, forbud mot å heise sammen etc ført til at enkelte melder at disse 
restriksjonene går utover trivselen. Den nedadgående trenden er ikke spesiell for Hakadal, man ser det 
samme hos de fleste naboklubber der de viktige U12-gruppene er marginale.  Dersom man ikke ser at 
denne trenden snur, vil det på et tidspunkt være en reell problemstilling om klubben fortsatt skal ha som 
ambisjon å produsere fullt volum ift langsiktig utviklingsplan selv, eller om den må fokusere på 
skitreninger og at barmark produseres av øvrige aktiviteter. Det er maktpåliggende at man klarer å 
bygge opp gode grupper fra rekrutt. Der må man erkjenne at det til tider har vært for lavt fokus. 
Hovedtrener på rekrutt i dag gjør en fenomenal jobb i så måte, samtidig som foreldre involveres på 
treninger og blir engasjerte. Det er noe veldig bra i emning nedenfra. 
 
Vi takker alle trenerne som har bidratt for innsatsen! 
Samtidig vil vi også takke alle foreldre som bidrar til å skape gode opplevelser for barna. 
  
Hilsen sportslig leder  
Tore Weldingh 
 
5.2 Alpin skileik 2020 
Koordinator og leder for Skileiken har vært Martin G. Olsen 
 
Målsetting 

Alpin Skileik skal bidra til forbedret rekruttering til Hakadal Alpin sine treningsgrupper 
Alpin Skileik skal være et lavterskeltilbud til alle barn som har lyst til å lære å stå på ski 
Alpin Skileik skal være en inntektskilde til finansiering av Hakadal Il Alpin sitt ordinære   
treningstilbud 

 
Om Alpin Skileik 
Alpin Skileik er et tilbud til barn i alderen 4-11 år hvor deltakere skal lære å stå på ski og ha det gøy i 
bakken. Vi er opptatt av at alle deltakere skal ha og føle en GOD MESTRINGSFØLELSE, lære NYE 
TING, få POSITIVE OPPLEVELSER og ikke minst HA DET GØY PÅ SKI ! 
 

 
 
Instruktørkabalen 
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Instruktørkabalen jan-mars 2020 besto av 11 instruktører. 
Instruktørkabalen kurs desember 2020 besto av 7 instruktører av 12 (sesongen). 
 

 
 

Forarbeide 
Forarbeidet ble lagt ned fra oktober 2019, hvor man klargjorde for påmelding og besvarte relaterte mail 
som kom inn. deltager.no ble brukt som påmeldingside. Vi startet påmeldingen på skimessa 2019. Dette 
var en god suksess med ca. 50 påmeldte ila helgen. Det ble samtidig lagt arbeid i å finne egnede 
instruktører til skileiken, også under skimessa. Dette ble gjort med annonsering på Facebook, og 
kontakt av venner og kjente, samt gamle instruktører.  
 
Skileik januar-mars 2020  
Vi hadde totalt 107 påmeldte barn i sesongen 2019, som er en nedgang fra 142 barn fra 2018. Dette 
skyldes antageligvis lite snø, og mildt vær. 12 mars stengte alt ned, vi fikk ikke hatt avslutningsdag for 
knøttekurs. I sommer kjørte jeg ut medaljer til alle knøttekursdeltagere. Videre opprettet vi et 
nybegynner-påbyggkurs, med 11 påmeldte. Dette ble også avbrutt underveis pga. Covid-19. 
 
Skileik desember 2020 
Ikke mye snø, men bakken fungerte. Middels med påmeldinger, 20 stk av 40 plasser. Veldig gode 
tilbakemeldinger på instruktører og kurs. 
 
Veien videre 
Etter kursslutt ble det tatt en evaluering av skileiksesongen i form av spørreundersøkelse til instruktører 
og foresatte hvor man kunne si sin mening om hvordan sesongen hadde godt, med dette kan vi ta med 
oss informasjon videre til de neste årene på hva vi kan gjøre enda bedre. Veien videre jobbet vi videre 
med løsning for 20/21 sesongen. Vi valgte å gå over til helgekurs for sesongen 20/21. Hvorav 2 dager à 
3 timer (lør/søn), og kutte til kun kurs for nybegynnere og viderekommen pga. å få kunne samlet det inn 
i et mindre tidsperspektiv, og mindre sjanse for smitte av covid-19. Første helgen var 19-20. desember 
2020. Mindre antall pr gruppe slik at vi kunne drive forsvarlig. 
 
Martin Garbrandt Olsen  
 
5.3 Rekrutt U8 (våre yngste skiløpere) 
Trenere: Veronica Burhol og etter hvert Lisa Forårssveen – pluss sterk foreldeinvolvering 
 
Med ny trener på plass har rekruttgruppen gjennom 2020 utviklet seg meget sterkt. Det er også gjort 
grep med gjennomføring av Skileik til helgebasert opplegg, som har gjort det mindre uklart hvor skillet 
mellom skileik og rekrutt går. Endringen har medført at barn melder seg på skileik med gjennomføring i 
en helg, og hvis de liker dette går de over til rekrutt og trener en gang pr uke gjennom vinteren.  
Rekrutt hadde siste trening 10. mars 2020 før nedstengning, deretter oppstart med fire ganger barmark 
fra 3. november 2020 – i påvente av snø i Hakkebakken. Deretter ukentlig trening tirsdager. 
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Det tegner til å danne seg en veldig god rekruttgruppe, med sterk involvering og engasjement fra 
foreldre. På det meste er det innpå 20 barn på rekrutt-treninger, og det ble fortløpende vurdert behov for 
oppsplitting på to dager. 
 
Som for øvrige grupper har coronatrestriksjoner gjort det utfordrende, særlig med tanke på sosiale tiltak 
for å bygge miljø mellom utøverne, samt fravær av renn.  
 
For Rekrutt U08 
Tore Weldingh 
 
5.4 Treningsgruppe U10 (9-10 år)  
Vinteren 2020, Varingskollen 
Treninga i Varingskollen var godt i gang etter en tidlig åpning i november 2019. Vinteren ble preget av 
mye regn og mildvær med tidvis utfordrende forhold. Det ble avholdt to ukentlige treninger i 
Hakkebakken med deltakelse fra 6-12 utøvere. 
 
Fram til medio januar var Eline Manger og Birk Øines da de begge dro i militæret. Marko Sredic tok 
over ansvaret for U10 etter dette. 
 
Koronapandemien satte en brå stopper for vintersesongen 2020 i mars. 
 
Renndeltagelse 
Mange deltok på karusellrennene og Hakkebakkerennet. Flere deltok også på klubbmesterskapet i Ola. 
Tøft gjort! Noen deltok også i utenbygdsrenn. Rennsesongen ble dog noe amputert pga. vanskelige 
forhold og stengte bakker i vårt distrikt. 
  
Foreldremøte  
 Det ble avholdt et foreldremøte 10.2.20 med hovedformål å bedre rekruttering og holde på de 
deltakerne som allerede var med.  
I august 2020 ble det også holdt foreldremøte med informasjon om kommende sesong. Det ble også 
forsøkt å få valgt en foreldrerepresentant for gruppa, dog uten hell. 
 
Trenere sesongen 2020/21 
Nye trenere før sesongen ha vært Marius Tangen og Håvard Klokkerud. Dette er løpere som har trappet 
ned egen satsing, tatt trenerkurs og tatt over U10. 
 
Barmark 2020 
Det har vært barmarkstrening i Hakadalshallen siden 1. september en gang i uka. I alt 7 stykker har 
deltatt fast gjennom barmarksperioden. 
 
Vintersesongen 2020/21 (fram til 31.12.20) 
Hakkebakken åpnet først i desember. De første ukene var det kun frikjøring som gjaldt. Det har vært 
treninger mandag og onsdag. Det ble også arrangert en hjemmesamling i desember i samarbeid med 
U12 og U14/16. 
 
Koronapandemien 
Året 2020 har selvfølgelig vært preget av den pågående koronapandemien. Sesongen fikk en brå slutt i 
mars 2020 pga omfattende nasjonale tiltak som bl.a. gjorde at Varingskollen måtte stenge. Treningene 
har blitt gjenopptatt i høst med smittevernsprotokoller. Smittevernstiltakene har gjort det utfordrende, 
særlig med tanke på sosiale tiltak for å bedre miljøet mellom utøverne. Skitreninger utendørs rammes i 
mindre grad og har vært gjennomført som planlagt i desember 2020. 
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For U10 
Lars Fjeldstad 
 
5.5 Treningsgruppe U12 (11-12 år)  
U12 har samtrent med U10 vinteren 2020. Alexander Veisten var trener ved inngangen til 2020 og 
gjennom vinteren. Alexander og Marko samarbeidet gjennom vinteren på disse to gruppene. Det var 
god deltakelse med stort sett 5-10 utøvere på treningene.  
  
De fleste i U12 deltok i Hakkebakkerennet, og mange prøvde seg også i Head Cup i Lommedalen 
gjennom tre renn samt klubbmesterskapet GS i Olaløypa. Det kan være stor forskjell i nivået i U12, der 
enkelte får best mestring sammen med U10 i Hakkebakken, mens enkelte trenger å utfordre seg mer og 
får hospitere med U14/16 i Ola-løypa.  
  
To til tre utøvere i U12 har deltatt på samlinger på sommer og høst med de eldste. Enkelte er ivrige til å 
delta på samlinger og har mange dager på ski gjennom hele året, mens langt de fleste i gruppen står på 
ski vinterstid i Varingskollen. U12 har også vært del av barmarksopplegget for den eldste gruppen. 
Svært mange i denne gruppen har også andre aktiviteter i tillegg til alpint, både sommer og vinter.  
  
Flere U12 har hatt verv blant annet 3 i styret, men det har ikke vært foreldrekontakt eller 
samlingsansvarlig. 
 
For U12 
Tore Weldingh 
 
5.6 Treningsgruppe U14/U16 (13-16 ÅR) 
Treningsgruppe U14/16 har målt ved utgangen av kalenderåret bestått av 14 utøvere, inkludert 3 
juniorutøvere og en medtrenede utøver fra annen klubb, 8 jenter og 6 gutter 
 
Trener har vært Marko Sredic som ble ansatt som hovedtrener i klubben i mai 2019. Foreldre har vært 
benyttet som «trenerassistenter» og til rigging etc. under treninger og samlinger og dette har fungert bra.  
 
Ved inngangen til 2020 så trente gruppa i Hakkebakken frem til Ola åpnet i midten av januar. Gjennom 
hele vintersesongen så ble det trent 3 dager i uken på ski + noen samlinger i helgene i Varingskollen, 
både i Hakkebakken og i Ola. Flere av disse var foreldreorganiserte og dette fungerte bra.  
 
Det var en snøfattig vinter i lavlandet og flere alpinanlegg måtte holde periodevis stengt. 
Treningsforholdene i Varingskollen var imidlertid meget gode hele veien.   
 
Frem til begynnelsen av mars så ble det deltatt på en mengde renn, de fleste av disse rangeringsrenn til 
TL og HL, med god representasjon fra treningsgruppa. Disse ble avviklet i bakkene i Oslo/ Akershus, 
men også på Ål og Norefjell. Det var flere gode plasseringer på våre utøvere i disse rennene.  
 
Gruppa var også godt representert på NSF sin årlige fartssamling på Hafjell i begynnelsen av februar 
2020 og mange synes dette var skikkelig morsomt! 
 
I perioden 12.mars til medio mai så var det ingen aktivitet i gruppa som følge av Covid19 
nedstengingen. I midten av mai, når dette ble mulig etter lettelse i Covid19 restriksjonene så ble 
aktiviteten gjenopptatt. I første omgang med barmarkstreninger og deretter også med ukentlige treninger 
på SNØ.  
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Det ble også arrangert vårsamlinger på ski på Hovden i 17-mai helgen og to samlinger på Folgefonna, i 
pinsen og i slutten av juni, samt også en samling på Juvass i juli. Hovedtrener hadde pappa-perm og 
ferie i deler av denne perioden og flere av disse samlingene var foreldrebaserte / i samarbeid med andre 
klubber og dette fungerte bra.  
 
Høsten 2020 ble det trent jevnt med 2-3 barmarksøkter pr uke + en dag i uken på SNØ. Det ble 
gjennomført en samling på Juvass i september. Høstferiesamlingen ble imidlertid flyttet vekk fra Juvass 
pga dårlige forhold, og ble istedenfor gjennomført på SNØ og på Kvitfjell 
 
Resten av høsten ble det gjennomført samlinger på Kvitfjell ca hver 14dag, innenfor de rammene av 
ansvarlig smittvern. Disse ga godt utbytte og hadde brukbar oppslutning, til tross for lite snø og 
manglende tilgang til Nasjonalløypa på Kvitfjell     
 
I november begynte treningene i egen bakke igjen, og Hakkebakken viste seg fra sin beste side med 
svært gode forhold. Det samme gjelder for Ola når vi flyttet treningene dit tidlig i januar 2021.  
 
For U14/16 
Truls Klokkerud  
 
5.7 Freeski sesongen 2020 
Trenere: Marcus Joteig (frem til juni 20), Andreas Viken, Iver Berg Johansen og Vetle Moltzau 
Leder: Trine Sevaldrud 
 
Styret i freeski: Åslaug – foreldrekontakt/økonomi, Kristian Holm – trenerkontakt og Kato Malvik. 
Freeski hadde i 2020 omtrent 25 - 30 utøvere som deltok i organisert trening igjennom 2020. Vi har hatt 
noe frafall av utøvere høsten 2020, men nye har og kommet til, som gjør at antall utøvere ved utgangen 
av året lå på 25 utøvere. 
 
Gruppa har økt jevnt de siste årene og har mange unge utøvere, men ikke mange som kan delta eller 
ønsker å delta i Norges Cup. I 2021 vil vi ha flere ivrige utøvere som kan delta i NC, noe vi ser frem til. 
Freeski har hatt en utøver som har deltatt i NC og en utøver som har deltatt i konkurranse. Vi har også 
Christian Nummedal som også var på landslaget i 2020.  Pga korona var det ikke mange konkurranser i 
2020. 
 
Vi har og hatt treninger på SNØ i de periodene det har vært åpent, som har vært et bra supplement og 
har gjort at vi kan trene med ski på beina hele året. Der fikk utøverne også mulighet til å møte/trene med 
freeskilandslaget i august, som ble organisert av skiforbundet – freeski. 
 
Også denne sesongen leide vi Heminghallen fra ultimo august til ultimo desember. Denne sesongen var 
det ikke mange deltakere på disse treningene, selv om det tidligere har vært et populært blant utøverne. 
Koronarestriksjoner og ønske om å ikke blande seg med utøvere fra andre skoler kan være en 
medvirkende årsak.  
 
I tillegg til trening i Heminghallen trente vi barmark i lysløypa i Varingskollen. Her har vi variert 
treningen mellom «summer set-up» og tradisjonell barmarkstrening med fokus på kondisjon og styrke. 
Oppmøte på barmark har vært mindre enn før, men det har vært et bra opplegg med tester og trening 
hvor utøverne har fått utfordret seg selv.  
 
Vi startet opp med treninger i Varingskollen i desember 2019. Vi trente tirsdager og torsdager kl.1900-
2100 til Norge stengte ned i mars 2020.  
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Normalt har vi samling på Vierli i desember. Denne samlingen ble i år erstattet av en helgesamling på 
SNØ i november hvor det var en kombinasjon av trening og sosialt samvær.  
 
Utøverne på freeski er gode på å heie hverandre frem og booster hverandre på trening. Når noen nailer 
et nytt triks er gleden stor hos utøveren selv, men også hos de andre. De er en positiv gjeng som 
utfordrer hverandre.  
 
Vi gjennomførte også en sesong avslutning for sesongen 19/20 i juni. Den ble avholdt på Haugerstranda 
på Jevnaker med grilling og bading. Denne avslutningen var for både utøvere og foreldre, og ble 
arrangert av sosialkomiteen. Dette ble også avslutning for trener Marcus Joteig som flytter pga studier. 
 
Treninger og sosiale aktiviteter har blitt noe amputert av korona i 2020, men vi er heldige som driver en 
utendørsidrett og har kunnet avholde treninger med avstand.  
 
Utøvere som har deltatt i konkurranser: 
Adrian Malvik f. 2008 

• Buskerud Freeski Cup – Slopestyle 
 
Birk Paalgard 

• 4 plass Big Air Wyller 
• 6 plass totalt i NOR Freeski Cupen 

 
I tillegg har vi Christian Nummedal på landslaget 

• 6 plass, X – Games Aspen – Big Air 
• 1 plass, Dew Tour Slopestyle 
• Deltagelse World cup  

 

 
 
For Freeski gruppa  
Trine Sevaldrud  
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