
 

 

Hakadal IL Alpin forpliktelser og rettigheter 
Oppdatert 13. november 2015 

 

Innledning 
Dette dokumentet oppsummerer forpliktelser og rettigheter som medlem (utøver med 

foreldre) i Hakadal IL Alpingruppa. Styret i Hakadal IL Alpin går gjennom og reviderer dette 

årlig.   

Generelle krav 

Foreldre: Foreldrene skal sette seg inn i hva som kreves for å drive denne idretten. De skal 
sammen med utøveren gi klubben tilbakemelding (ved trener og foreldrekontakt) i hvilket 
omfang man ønsker å delta. I tillegg til å bidra i klubbens aktiviteter er det viktig med 
konstruktiv kritikk fra foreldre, men dette må kanaliseres via trener, foreldrekontakt eller 
styret via sportslig leder. Foreldre til de yngste løperne bør være mye i bakken fram til barna 
føler seg trygge. Foreldre bør være med på de fleste renn og noen samlinger. Foreldre bør 
sette seg inn i regler som til enhver tid gjelder i forhold til utstyr. De kan søke råd hos trener 
slik at barna har reglementert utstyr. Foreldre skal sørge for at barna har ”preparerte ski”, da 
dette er grunnlaget og en forutsetning for skiglede. Foreldre må regne med å måtte bidra 
under trening etter oppsatte dugnadslister lagd av ansvarlige trenere/foreldrekontakter.  

Hva forventer vi av medlemmene våre? 

Alle foreldre med barn og ungdom i Hakadal IL Alpin kan forvente å bli tildelt dugnadsvakt på 
skimesse, samt tre dager ifm. et større arrangement (f.eks. funksjonær under renn). Enkelt, 
greit og forutsigbart!  Medlemmer uten aktive barn i klubben blir ikke tildelt dugnadsarbeid, 
men vi setter stor pris hjelp ifm. FIS renn. 

 

Forpliktelser - Dugnader 
For å få driften til å gå i balanse er vi avhengig av noen inntektsgivende dugnader. Dette 

sammen med sponsorinntekter, treningsavgift og tilskudd er våre viktigste inntektskilder. Vi 

forsøker å holde anstendige treningsavgifter slik at flest mulig kan delta. I HIL Alpin fordeler 

dugnader seg på tre typer hoved aktiviteter: 

1. Renn/arrangement: 
Hakkebakkerennet i slutten av januar, er vårt eget renn for utøvere opp til og med 12 
år. I februar arrangerer vi rangeringsrenn for Akershus Skikrets til landsfinalene for 
13-16 åringer. Olaløypa i Varingskollen er en foretrukket arena for slike renn. Disse 
arrangementene er klubbens bidrag til å arrangere renn i vår egen hjemmebakke. 
Disse rennene er faste fra år til år for våre aktive alpinister. Dette vil vi kalle 
"kjernevirksomhet" i tillegg til treningsaktiviteten.  Vi arrangerer også FIS renn i 
februar/mars. FIS-renn har internasjonal deltagelse. For tiden er våre renn med i 



 

 

Norgescupen (DNB-cup). FIS renn kan gi en god ekstrainntekt. Til disse rennene 
trenger vi mange ressurser.  Vi må ofte spørre folk utenfor klubben til å hjelpe oss. 

2. Ski-/bruktmesse: 
En av de viktigste inntektskildene til Hakadal Alpin er den årlige skimessen. Den går 
over 2-3 dager pluss for- og etterarbeid og krever mange ressurser for å kunne 
gjennomføres. 

3. Hardhausen og Winter-camp: 
Vi arrangerer barmarksamling i august/september samt vinterferiesamling uke 8. Her 
er vi avhengige av foreldreressurser for å kunne tilby dette til egne løpere. 

4. Andre arrangementer/dugnader kan være aktuelle for å jobbe inn inntekter til 
finansiering av skisamlinger. Hvis foreldre har kontakter, setter vi pris på å kunne ta 
del i dugnader de skaffer oss.   

5. Klubben arrangerer hver vinter fra januar til mars, alpin skileik / skiskole. Til dette 
trenger vi mange instruktører, og vi vil alltid forespørre blant tidligere aktive utøvere, 
og foreldre om å stille. Dette er frivillig, og honoreres med instruktørlønn. 

 
Vi har som mål å sende ut felles dugnadslister for både dugnad ved skimesse og renn i god 
tid før sesongen startet, slik at dere får varsel i god tid og eventuelt kan avtale bytte av 
vakter. Målet vårt er at alle medlemmer skal vite hva vi forventer av innsats og at det hele 
skal være planlagt i god tid. 

Oversikt over faste dugnader i Hakadal IL Alpin (Racing/Jibb): 

Dugnad Tidspunkt  

Hardhausen August Frivillig 

Skimesse Oktober (helg (lørdag og søndag)) Obligatorisk 

Hakkebakkerennet Januar (søndag 31.) Obligatorisk 

Varingskollrennet Februar (søndag 7. – TL/HL)  Obligatorisk 

Winter-Camp Februar uke 8 Frivillig 

FIS - renn Februar (lørdag 20. og søndag 21.) Obligatorisk 

Varingskollen Ski festival April (lørdag 2. og søndag 3.) Obligatorisk 

Karusellrenn 1-3 TBA Frivillig 

Jibbearrangement TBA Frivillig 

Alpin skileik Januar til mars Frivillig 

 

  



 

 

Rettigheter 
Klubbens medlemmer/ utøvere har anledning til å søke styret om økonomisk støtte til utgifter 

de har hatt i forbindelse med renn, reiser og treningssamlinger etter gitte regler. Formålet er 

å gi utøverne støtte og motivasjon til videre utvikling.  

 
Forutsetninger 

 Løpere som får dekket rennutgifter må være medlem i Hakadal IL Alpingruppe og ha 
betalt medlemskontingent og treningsavgifter for sesongen i henhold til gruppas 
gjeldende satser. Det er ikke tilstrekkelig å kun være medlem i HIL sentralt.  

 Løpere /foresatte må videre ha deltatt på minimum 3 obligatoriske dugnader for å 
være berettiget støtte  

 HIL Alpingruppe må ha økonomi til å dekke rennutgifter. 
Løpere må selv normalt forskuttere dekning av alle typer rennutgifter. Utgiftene 
tilbakebetales når underskrevet faktura/bilag foreligger og forutsetningene forøvrig er 
oppfylte. 

 Faktura / Bilag skal være attestert av gruppeleder og leder før utbetaling finner sted. 
Rennutgifter som dekkes. Følgende gjelder: 
 
 

 Voksne (løpere over 21 år): 
Voksne dekker sine egne utgifter. 

 

 Gruppe FIS løpere (JR1+JR2+U21): 
FIS løpere som søker støtte må ha vært medlem av HIL og HIL Alpin i minimum 3 
år før de er berettiget støtte. Rennutgifter (startkontingent, reise, opphold, trener 
etc.) for deltagelse i NM dekkes med maks beløp pr. løper kr 4.000,- 
Forutsetningen her er at man står på Skiforbundet sine FIS lister. Disse 
oppdateres en gang hvert år. 
 

 Gruppe 13 år – 16 år (TL/HL): 
Løpere som søker støtte må ha vært medlem av HIL og HIL Alpin i minimum 1 år 
før de er berettiget støtte. Rennutgifter (startkontingent, reise, opphold, trener 
etc.) for deltagelse i NM, dekkes med maks beløp pr. løper kr 3.000,- (TL) og 
maks beløp kr. 4.000,- (HL, dersom også deltagelse i fartsrenn).  
 

          

Stipend 
Styret i HIL Alpin har i tillegg muligheten til årlig å vedta stipend til enkeltutøvere. Stipend er 

begrenset oppad til kr 15.000,- per år. Økonomisk støtte er avhengig av økonomien i 

Hakadal IL Alpin. Dette kan være støtte i forbindelse med representasjon for Hakadal IL 

Alpin på internasjonale FIS, E-cup eller WC arrangementer hvor forbund ikke støtter dette 

økonomisk. 

 

Generelt 

 Det er anledning for samme person å søke flere ganger (kun en gang pr år). 

 Utøvere som ikke tidligere har søkt skal prioriteres. 

 Bilag må vedlegges for den sum det søkes om. 



 

 

 

Behandling av søknader og tildeling 

 Det må søkes til styret ved styreleder etter sesongslutt og senest innen 30.05. 

 Styret behandler søknadene i førstkommende møte, informerer utøver(ne) og utbetaler 
støtte innen 30.06. 

 
 
Disse kriteriene er vedtatt i styremøte i Hakadal IL Alpin den 11.06.2013 og oppdatert 

13.november 2015 (kalender). Ordningen kan endres etter vedtak i styret, men da med 

et halvt års varsel.  

Styret plikter å gjøre ordningen kjent for alle klubbens medlemmer ved å legge ut 

informasjon på hjemmesidene. 

 

 


