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Administrativt 

Styret 
Jan Tore Hanssen JTH Leder 

Våril Bendiksen  VB Sekretær/kasserer 

Franziska Finsterbusch FF Styremedlem / informasjonsansvarlig 

Medlemmer 
Pr. 31.12.2014 hadde var det registrert 99 aktive medlemmer i gruppa hvorav 66 medlemmer er under 26 

år. 

Styrearbeid 
Det har ikke i 2014 vært gjennomført ordinære styremøter, 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. 

Det har vært gjennomført et møte mellom styre, lagledere og trenere og et informasjonsmøte i forkant av 

sesongen 2014/2015. 

Representasjon 
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. Ca. 25000,- av overskuddet er øremerket nye drakter som ble handlet inn rundt årsskiftet 

2014/2015. Leder og kasserer samarbeidet som 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 2013, men har fortsatt ikke greid å 

etablere et jentelag. Dette er noe klubben må arbeide aktivt for å få til i 2014. 



Team 2008/2009/2010 
Trener og lagleder for HIL Hurricanes 08/09 ønsker å fortsette med å trene og stille på Minirunder slik at 

spillerne har glede og utvikling med innebandy. Vi stiller til kamp så lenge vi er minimum 6 spillere. Barna er 

de minste i serien og vi tenker at vi ikke har noen videre mål nå på dette tidspunkt. Vi har hatt litt frafall og 

tenker at det muligens bør rekrutteres flere unger, kanskje med skriv til barnehagene og 1. klasse ved 

skolene. 

Team 2007 
Fra vi startet opp i 2013 har vi på ett år klart å få ett godt lag med blide fornøyde barn som gleder seg til 

treninger og cup. 

Vi har vært med i hver Minirunde siden oppstart, som går en gang i måned. 

Målet når vi startet opp var å gi barna i Hakadal ett tilbud utenom fotball og ski og jeg syns vi har lykkes 

veldig.  

Fjorårets sesong var vi blandet 07/08, men etter at spiller mengden økte så var vi klare for ett rent 2007 lag.  

Vi er per dags dato 11 spillere, 10 gutter og en jente. 

Vi trener en gang i uken og på nivået vi er nå er det nok, men neste sesong bør vi nok se på muligheter til å 

øke treningen til to ganger. 

Målet vårt for denne sesongen er å bli enda mer bevisst på Innebandy som lag. Ett annet mål er å vinne 

over Gjelleråsen;) 

Team 2004/2005/2006 
Laget ble startet opp samtidig med oppstarten av HIL Hurricanes og var med på den første Minirunden i 

januar 2014. Ettersom vi startet opp midt i sesongen var vi ikke så veldig mange gutter i starten og hadde 

utfordringer med å stille nok gutter hver gang. Vi greide allikevel å stille et lag i hver Minirunde fra januar til 

april.  

Laget hadde en derimot en fantastisk rekruttering da vi startet opp høsten 2014, og har klart å tredoble 

antall spillere. Flesteparten av guttene er født i 2005, men vi har også noen spillere født i 2004 og 2006. 

Takket være mange nok spillere har vi kunnet stille med 2 lag i alle Minirundene på høsten. 2005 har så 

langt 17 spillere, to engasjerte trenere og en lagleder. Mål for sesongen 2014/15 er å øke stabiliteten i 

laget, utvikle ferdighetene blant spillerne, og få et par av spillerne til å bli faste målvakter. Guttene har hatt 

en kjempebra utvikling og har fått mer spilleforståelse, samt at basisferdighetene begynner å sitte. Vi vil 

fortsette å trene ferdigheter og teknikk utover i 2015. 

Vi skal prøve å stille med 2 lag i alle minirunder våren 2015 og om mulig delta på en turnering. 

Neste sesong er det deltakelse i Aktivitetsserien i Oslo/Akershus for G10. Vi håper å kunne delta med 2 lag 

for å gi guttene mye spilletid. Da vil vi også få kamper hjemme i Hakadalshallen. 

Team 2001/2002/2003 
Laget spiller i aktivitetsserien G11 og har hatt en positiv utvikling denne sesongen. Laget har fått flere 

spillere gjennom sesongen, det er nå 17 spillere som kommer på treninger og er med på kamper. Det er 

treninger 2 ganger per uke og kamper 1 gang pr. mnd. Målet for sesongen 2015/2016 er spill i G13 serien. 



Det er både jenter og gutter som spiller på laget.  

«Young girls» - damer 
Treningsgruppe for unge damer som trener hver tirsdag på Hagen Skole. Tilbudet er åpnet for alle som 

ønsker å komme i bedre form, samt ha det sosialt. 

Herrer 
Vi har hatt treninger stort sett hver søndag i Hakadalshallen gjennom hele året, avbrutt av sommerferien. 

Vi har ca. 25 som har vært innom på treninger, men oppmøtet har variert fra 5 til 15 personer. Tilbudet er 

åpent for alle som har lyst til å røre på seg og vi har med spillere fra hele Nittedal. Målsetningen er å 

komme i form, samt å ha en sosial arena der innebandy er fellesnevneren. Det store målsetningen for 

sesongen 2015/2016 er seriespill i 5. divisjon. Laget har fått på plass både en spillende trener og målvakt. 

Laget har ikke større ambisjoner enn at dette skal være moro og åpent for alle. 

Målsettinger for sesongen 2015/2016 
- Etablering av herre og damelag i seriespill 

- Etablering av jentelag 

- Deltakelse i Minirundene med 3-4 lag 

- Arrangere Bygdeturnering sammen med GIF Fighter og Nittedal Wolves innebandy 

- Deltakelse i aktivitetsserien med G10 

- Seriespill for G12 og G13 

- Utdanne 2 dommere 

- Trenerkurs for nye trenere 

- Laglederkurs for nye lagledere 

- Lage tilbud for ungdom 13 til 15 år som ikke har andre aktiviteter 

Avslutningsvis 
Frivillig innsats fra mange personer er avgjørende for å gi medlemmene av Hakadal IL - Innebandy et godt 

tilbud. Dette utgjør til sammen mange årsverks arbeid. Styret takker alle som har bidratt med store deler av 

sin fritid, og håper alle føler at det er verdt innsatsen når de ser gleden i hallene. 

 

Styret i Hakadal IL - Innebandy, Hakadal, 27. januar 2015 

 

Jan Tore Hanssen  Franziska Finsterbusch   Våril Bendiksen 

Leder    Styremedlem    Kasserer / sekretær 


