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Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 07/ 2013 
Nr.07 / 2013 
Dato:24.09.2013 
Sted: Klubbhuset 

Deltakere: Leif-Åge Sørlie, Bjørn Erik Graff, Erik Fjeldstad, Terje Nummedal, Hege Krogh 

 

Fravær: Rolf Martin Næss, Tone Wammeli  

 
Neste møte er berammet til tirsdag 22.10. kl. 19:30 hos Hege Krogh… 
 

Sak Agenda 

1 Gjennomføring av tidligere styrevedtak. 

2 Trenerkontrakter - Status. 

3 Treningstider i hall og på sne 

4 Skileik - Tilsetting av koordinator.  

5 Sportsplan – Årshjul - Møteplan 

6 Skimesse - Status 

7 Kleskolleksjon 

8 Økonomi - Status  

9 Sportslig - Status 

10 Referat fra forrige møte /Info fra hovedstyret 

11 Eventuelt 
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Sak  Ansvar for aksjon 

2 Trenerkontrakter - Status 
Status er uendret siden forrige styremøte. Det mangler noen 
kontrakter, men dette følges opp fortløpende. 

 
 
 

Sak  Ansvar for aksjon 

3 Treningstider i hall og på sne 
Treningstidene i hall er distribuert fra Erik til trenerne. Gruppe 4 har 
reagert på den sene treningstiden og vil ikke trene til kl. 21. 
Alternativet er å trene ute til å begynne med for så å avslutte i hallen 
innen klokken 20. Det er også noe diskusjoner angående hvem som 
skal trene hvor. 
 
Treningstidene på sne er ikke fastsatt. På grunn av den økonomiske 
situasjonen i Oslo Vinterpark vurderer Varingskollen å holde stengt en 
dag i uken. Dette følges opp tett fra vår side for på best mulig måte å 
påvirke at dette ikke skjer.  

 
 
 

Sak  Ansvar for aksjon 

4 Skileik - Tilsetting av koordinator 
8 personer har søkt på stillingen som koordinator av skileiken. Av 
disse er 2 aktuelle. Det er avholdt 1. gangs intervju. Erik og Leif-Åge vil 
foreta 2. gangs intervju i løpet av uke 40. 

 
 
 

Sak  Ansvar for aksjon 

5 Sportsplan – Årshjul - Møteplan 
Følgende møtedatoer ble bestemt for perioden frem til jul: 

 Tirsdag 22.10 hos Hege 

 Tirsdag 12.11 hos Terje  

 Tirsdag 10.12 hos Leif-Åge 

 
 
 

Sak  Ansvar for aksjon 

6 Skimesse - Status 
Messen finner sted lørdag 19. 10 – søndag 20.10 i Bjertneshallen.  
Samme opplegg som i fjor, men noen flere leverandører vil være 
representert. Det vil være 2 betalingsterminaler for å ta unna køene 
av kjøpelystne. 

 Blæst materialet blir klart uke 39.  

 Dugnadsliste sendes ut uke 39 eller tidlig i uke 40.  

 Møte i skimessegruppen 25.09 på Klubbhuset 

 Barmarksfesten finner sted lørdag 19.10 på Rødekorshuset 
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Sak  Ansvar for aksjon 

7 Kleskolleksjon 
Vi har utfordringer også med Helly Hansen som leverandør. Vi trodde 
vi hadde kontroll på bestillingsprosessen og de lovnader vi var gitt fra 
HH vedrørende leveransedyktighet. Dette viser seg nå ikke å holde 
stikk. Følgende er situasjonen: 
 
Klubbjakker 
Vi hadde landet på en modell ved navn Stoneham i farge racerblue. 
Denne kan nå kun leveres i seniormodeller dvs. fra S-2XL. Barnemodell 
er utsolgt. Vi kan her gå for modell Ski motion jacket. Denne er i 
grunnfarge racerblue og med hhv grønn og blå arm. Leveres i 
størrelser 2 år til 164cm.  
 
Vi ble enige om å gå for dette alternativet med hensyn på klubbjakke 
– Den består jo også av de ”gamle” HIL fargene blått og grønt og det 
er hyggelig. 
 
Bukser 
Kan ikke leveres med glidelås hele veien opp. Leveres i to ulike 
produktmodeller i sort til oss. Medlemmer er informert om dette. 
  
Insulator vester 
HH kan ikke levere damemodeller i verken magenta eller sort. Våre 
medlemmer har blitt tilbudt herremodell (sort) eller alternativt å 
kansellere ordre.  
 
Leveringstidspunkt 
Siste nytt fra HH er at jakkene ikke kan forventes før medio november. 
Deretter skal de til trykking hvilket tar 2 uker. Vi er da på starten av 
desember før leveranse er klar! 
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Sak  Ansvar for aksjon 

8 Økonomi - Status 
Gamle saker i forhold til diverse utbetalinger er nå endelig sluttført. 
Meget bra skriv angående betaling av treningsavgifter i form av gave 
til Hakadal Alpin sendt til alle aktuelle medlemmer fra Rolf Martin. 
Klart og informativt! 
 
Bingo inntektene er redusert de siste årene. Idrettslag har lov til å 
være tilknyttet en bingo. Vi har en andel av de 30%’ene bingoen må 
sette av til frivillige lag og foreninger. For å være med på dette 
oppfordres vi til å være medlem av ”Bingoforeningen”. Dette koster 
NOK 800,- per år. Vi ble enige om å følge oppfordringen. 

 
 
 

Sak  Ansvar for aksjon 

9 Sportslig - Status 
Gruppe 3 og 4 er godt i gang med treningen og opplegget fungerer 
veldig bra. Barna trives. 
 
Gruppe 1 og 2 består nå av til sammen 21 løpere. Treningen pågår for 
fullt, og en bra gjeng reiser til Sölden for den første samlingen på ski 
denne sesongen fredag 27.09. 
 
Jibbegruppen tar inn rundt 40 deltagere. Per i dag er det 36 i gruppen 
slik at alle som vil har hittil fått et tilbud om å delta. 2 i jibbegruppen 
går på skigymnas. 
 
Det er noen diskusjoner og uoverensstemmelser rundt 
gjennomføringen av mintouren med hensyn på når de ulike rennene 
skal avholdes. Finalen skal uansett legges til Hakadal da konseptet 
kom fra oss. 
 
TL og HL renn er denne sesongen lagt som kveldsrenn i stedet for i 
helgene. Det skal arrangeres 6 rangeringsrenn i motsetning til 8 i fjor.  
Det skal arrangeres en fartsuke i Ål som avsluttes med et SuperG renn. 
Terminlisten er under utarbeidelse. 
 
Det er laget et ”Sommer set-up” for jibbegruppen ved ski stadion i 
Varingskollen. Denne er ferdig med unntak av gresset. Kunstgress er 
kjøpt inn og ankommet. Terje håper å bli ferdig med å legge gresset i 
slutten av uke 39. 
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Sak  Ansvar for aksjon 

11 Eventult 
For alpinistene finnes det bare en type lisens – utvidet. Denne koster 
NOK 1400,-. 
 

 
 
 

 

Vedtak pr.  

 Vedtak 
 

Antall Enstemmig 

11.06.
2013 

Sette krav til deltagelse på 3 dugnader i løpet av en 
sesong. To renn og en annen type dugnad.  

 x 

11.06.
2013 

Den enkelte utøver må fortsatt betale startkontingent for 
å delta på renn. 

 x 

11.06.
2013 

Støtte for deltagelse under NM/landsfinaler: U21 og U18 
inntil 4000 forutsatt medlem i 3 år, U16 inntil 4000 
forutsatt medlem i 1 år, U14 inntil 3000 forutsatt medlem 
i 1 år. Søknadsfrist 1. juni. Saksbehandling i løpet av juni. 
Dokumenterte utgifter. 

 x 

11.06.
2013 

Annen type støtte, det kan søkes om inntil kr. 15000 pr. 
sesong. Begrunnet søknad. Styret avgjør om det er midler 
tilgjengelig for utdeling. Søknadsfrist 1. juni. 
Saksbehandling i løpet av juni. 

 X 

11.06.
2013 

Forhandlinger om ny avtale med utstyrsleverandør. Gå 
videre for å komme frem til en avtale med Torshov Sport. 

 x 

20.08.
2013 

Det arrangeres ingen felles familiesamling i desember  X 

24.09 
2013 

Vi melder oss inn i ”Bingoforeningen”. NOK 800,- per år.  X 

 

 


