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Hovedstyret har i 2021 bestått av følgende representanter 

Leder: Per Ole Thorsen 
Nestleder: Bjørn-Erik Graff  
Kasserer: Sture Abrahamsen 
Sekretær: Kathrine Harstad 
Idrettskoordinator: Élin Lykke 
Vararepresentant: Marius Granerud  
Vararepresentant: Tone Merete Olsen 
Fotball: Bård Bekkelien 
Innebandy: Ingebjørg Skjelvik 
Alpint: Truls Klokkerud 
Barneidrett: Guro Moss Gisleberg/Tom Viggo Vigmostad  
Veteran: Liv Fredriksen/Halvor Gundersen 
Langrenn: Olav Grindalen 
HIL Runners:  Lasse Hermansen 
HIL Svømming Tord Næss (Prosjektleder) 
Hakadal IL Gym Bjørn Erik Graff 

Representanter  i komitéer og utvalg i 2020 

Kontrollkomité: Bodil Moss, John Melby og Randi Bang 
Nittedal Idrettsråd: Leif Åge Sørli og Sture Abrahamsen 
Medlemsregister: Bjørn Erik Graff og Sture Abrahamsen 
Valgkomité: Espen Sørvig Langrenn, Are Bjørnerud Fotball, Siw Elisabeth M Andresen 
Webansvarlig:  Hanne Hanken (Webansvarlig i Hakadal Fotball). 
Revisor: Einar Monsbakken Sandberg revisjon & rådgivning 
Barnas skidag: Bodil Moss 
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Hovedstyret 

Hakadal Idrettslag er et idrettslag med fortsatt mye positiv utvikling i flere grupper. Det er gode 

samarbeidsforhold, mye spennende aktivitet og en sunn og god økonomi.  

Av saker som hovedstyret har arbeidet med i 2021 nevnes følgende: 

Det har vært nok et svært krevende år krevende år med en del ekstraordinære møter og arbeid med 

håndteringen av Covid 19. Dette har medført en del begrensninger i noen aktiviteter og  aktivitetsnivået har 

derfor vært varierende. Endel renn, konkurranser og kamper har dessverre måttet avlyses eller er arrangert 

med noen begrensninger. Hovedstyret har jobbet med diverse søknader om kompensasjon for tapte 

inntekter grunnet dette. 

Høsten 2021 flyttet vi HJEM til Elvetangen.       Vi overtok vårt nye klubblokale/klubbrom på Elvetangen i 

september 2021. De var en stor milepæl og grunnlaget for å skape mer aktivitet og utvikle positive miljøer 

fremover er stor. 

Det er i perioden blitt avholdt 10 hovedstyremøter på Teams og fysiske møter 

Saker det har vært arbeidet med: 

1. Diverse samarbeidsmøter med Nittedal Kommune, entreprenør vedr Elvetangen Skole 
2. Diverse arbeid med Varingskollen Alpinsenter. Organisering og utviklingsprosjekter samt søknader 

om støtte pga Covid 19 . 
3. Fokus på fordeling av midler til der hvor aktivitet skapes – fordeling av LAM midler, kulturmidler og 

momskompensasjon og sponsormidler til gruppene. 
4. Arbeid med nytt medlemssystem og regnskapssystem 
5. Prosjektarbeid med Prosjekt Fotballhall på Elvetangen 
6. Etablering av ny aktivitet – Svømming  
7. Etablering av aktivitet Hakadal Gym. (Styrkerom) 
8. Fordeling av halltider 
9. Samarbeidsmøte med Viken Idrettskrets vedr fremtidig strategiprosess – Hvem skal Hakadal IL være 

for hvem? 

Medlemsutvikling 

Per 1. januar 2022 var antall medlemmer i HIL følgende: 1018 stk 

Total medlemsmasse i januar 2021 var 903 Det har altså vært en økning på 115 medlemmer. Dette har i 

hovedsak 2 hovedgrunner: 1) Etableringen av Hakadal Gym og etableringen av Hakadal IL svømmegruppe.  

 

Kjønn Totaler

Alderstrinn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år

Medlemmer 13 144 43 27 201 16 172 110 29 263 1018

Kvinner Menn
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Økonomi 

Årsresultat og disponeringer 

Hakadal Idrettslag (konsernregnskap) hadde i 2021 en omsetning på kr. 5 987 944,- og et driftsoverskudd på 

kr 1 273 721,-. 

Hovedlaget hadde i 2021 et positivt resultat etter avskrivninger og finansposter på kr. 918 335,-. 

Årsakene til det forholdsmessige store overskuddet i 2021 er sammensatte. På inntektssiden utgjør gaver til 

Diskgolf, økning i medlemskontigent og økning i LAM til hovedlaget en stor andel. Kostnadssiden er lavere 

fordi Elvetangen har vært stengt, vi har vært uten kostander til drift av klubbhus, samt bortfall av mye 

aktivitet pga Covid 19. Kostnadene knyttet til bygging av styrkerom synliggjøres i balansen, og ikke i 

regnskapet. 

Medlemskontingenten utgjør kr 288 955,- og er en gledelig økning sammenliknet med 2020. Denne økningen 

må ses i sammenheng med nye tilbud i klubben i 2021. 

Hakadal IL har per 31.12.21 positiv formålskapital (egenkapital) på kr 9 301 451,-. Totalt har HIL samlet 

eiendeler pålydende kr 10 579 468,-. Hakadal IL har ved utgangen av 2021 en ekstern langsiktig gjeld på kun 

kr. 337 410,- og en leverandørgjeld på kr 440 074,-.  Det vises for øvrig til regnskap med noter. 

Totaløkonomien i Hakadal idrettslag er for tiden meget god. Styret planlegger fortsatt for større 

investeringer på Elvetangen i de kommende årene. Dette er investeringer i form av fotballhall og en mulig 

idretts-SFO for barn. 

Styret tror dette vil kunne generere et større aktivitetsnivå og inntektspotensial i Hakadal IL men også stille 

et sterkere krav til økt inntjening i årene fremover. 

Årsregnskapet for 2021 avlegges under forutsetning om fortsatt drift. 

For detaljer vedrørende lagets økonomi vises det til HILs regnskap og balanse. 
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Gruppene og idrettsåret  

Barneidrettsgruppa 

Noe info fra forrige leder. Mesteparten gjelder etter ny leder tok over ila Høsten 2021 

 
Gruppas formål 

Å tilby barn i alderen 3 – 8 år morsomme og allsidige idrettsopplevelser både inne og ute. 

Ledelsen i barneidretten 

Ledelsen har i 2021 bestått av følgende personer:  

Våren 2021 
Leder: Tom-Viggo Vigmostad                                      

Trenere: Paula Schønheyder 

Assistent Trenere:        Lenny og Charlie Haukedal 

Høsten 2021 
Leder: Tom-Viggo Vigmostad / Guro Moss Gisleberg 

Trenere: Guro Moss Gisleberg 

                                        Anders Waalle 

                                        Berit Åse Wisløff 

                                        Guro Føllesdal Mjønerud 

Guro kom inn som trener Høsten 2021 og tok nokså raskt over ballen som hovedtrener. Fått med seg 

fantastisk engasjerte voksne medtrenere.  Guro er “Offisielt” leder i barneidrettsgruppa fra årskiftet 21/22. 

Det ble avholdt møter mellom trenerne og leder ved behov. Andre avtaler og koordinering har foregått over 

mail, messenger og spond. 

Antall medlemmer 

Våren: 22 stk 

Høsten: Antall medlemmer i spond er pdd 37 stk 

God vekst i antall medlemmer da høsten startet.  

Alle har (skoleåret 21/22) hatt felles treningstid men vært delt opp i grupper og rullert. Både Utendørs og 

Innendørs har treningene fungert flott.  

Høsten startet med utetreninger på skistadion; Ballspill og lek, orientering/natursti, hinderløype. Etter 

høstferien foregikk treningene inne i Elvetangenhallen; Turn, regellek, dans, ballspill mm.  

Det virker som at både barn og foreldre er godt fornøyd med opplegget.  

Økonomi 

Ukjent for ny leder annet enn forståelse om at BIG har god økonomi. 
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Arrangementer 

Julegrantenning. Innkjøp av kalender-gaver, pepperkaker og gløgg. Tom-Viggo var Nisse og Guro kjerring i 

serveringsbua sammen med annen trener fra BIG og Elin. Hyggelig arrangement, MANGE oppmøtte. 

Fikk gjennomført Alpin Skileik for gruppa helgen 5-6 Mars. Stor takk til alpingruppa for dette! 

Skvirre besøkte oss på Juleavslutningen. Stor stas!  

 

Svømmegruppa 

Svømmegruppa er siste tilskudd på Hakadal ILs satsing på breddeidrett. Med etableringen av Elvetangen 

skole og idrettsanlegg, fikk vi endelig en svømmehall til bygda. En 25m konkurransebane og et 12,5m 

opplæringsbasseng med rampe og gulv som kan heves og senkes for å regulere dybden. Perfekt for 

svømmetrening og lek for barn og voksne i alle aldre. 

Svømmehallen deles mellom skolene som har full tilgang på dagtid i ukedagene, folkebad lørdag og søndag 

fra 11.00-15.00, mens all resterende tid deles mellom andre leietakere av bassenget. Svømmegruppa i 

Hakadal IL har fått tid nesten hver dag, og kommer til å utnytte dette for fullt for sine medlemmer. 

Prosjektleder Alex Richwood og Tord Næss utgjorde arbeidsgruppen i lag med Per Ole og Sture fra 

hovedstyret. Når så Alex fikk muligheten til å bli hovedtrener for Varpe, tok Tord over stafettpinnen som 

prosjektleder. 

Å utvikle og drifte en svømmegruppe når det er pandemi og svømmehallen er stengt, er utfordrende og 

kjedsommelig. En får jo ikke gjort noe annet enn tentativer forberedelser. 

Stor var derfor gleden da det endelig kom budskap fra kommunen om at vi nå kunne åpne det, selv med 

restriksjoner om hvor mange vi kunne være i hallen. 
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Vi har siden oppstart gjennomført to runder med livredning og har nå en fin gruppe med badevakter som 

stiller opp frivillig på alle tildelte dager vi har mulighet. Ennå gjenstår det å få til full dekning, men vi er godt 

på vei. 

Svømmegruppa har i dag 216 medlemmer i alle aldre. Stort er ønsket fra både svømmegruppe og 

medlemmer å iverksette tiltak som svømmeopplæring, tilvenning, organisert trening, mosjonsgrupper m.m. 

og det vil være arbeidet for 2022 å få på plass dette. 

En arbeidsgruppe er satt ned til å avdekke alle arbeidsoppgaver relatert til dette, hvor det er et ønske å få 

dette opp å stå fra høsten 2022. 

Et valgt styre med dertil valgt leder vil det også jobbes mot. 

Som prosjektleder takker jeg – Tord Næss – for all støtte og hjelp fra hovedstyret og ser frem til videre 

samarbeid fremover. 
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Alpin & Freeski 

Om årsberetningen  

Årsberetningen følger nå kalenderåret og er avgitt for kalenderåret 2021.  

Styret 

Styret har i 2021 (etter årsmøtet i mai 2021), bestått av følgende representanter:  

Leder: Truls Klokkerud 

Nestleder: Ikke besatt  

Økonomiansvarlig: Wendy Hornum  

Sportslig leder: Tore Weldingh 

Styremedlem - rekruttering: Mia Lindgren   

Styremedlem/gruppeleder Freeski: Tiril Broch Aakre   

Styremedlem - material  Lars Fjeldstad  

Valgkomité:  Mirjam Andersen  

Det er avholdt 10 styremøter i perioden. 

Fra styret  

Kalenderåret 2021 var enda uvanlig år for Hakadal IL Alpin & Freeski. Også dette året opplevde vi at Covid19 

satte store begrensninger på utøvelse av idretten vår – særlig ifht bortfall av omtrent samtlige renn.  

Derimot har vi vært heldige som har hatt anledning til å trene omtrent som normalt, blant annet med svært 

gode treningsforhold i vår hjemlige arena, Varingskollen. Høyt aktivitetsnivå gjennom treningsaktiviteter har 

vært prioritert, også gjennom bruk av penger på leie av Varingskollen utenfor ordinær åpningstid.   

Rekruttering er viktig for klubben og det var gledelig med god tilvekst på rekruttkullet, bla med mange som 

kom fra alpin skileik. Det å ivareta denne tilveksten er svært viktig oppgave fremover.  

Økonomien i klubben er ved utgangen av året god med en sterk balanse og bra med penger på bok – men 

resultatregnskapet for 2021 viser et betydelig negativt resultat og det er en varsellampe som må tas alvorlig. 

Over tid kan vi ikke drive i underskudd og nødvendige tiltak må diskuteres og gjennomføres i tiden som 

kommer.  

Foreldreengasjementet i fortsatt varierende og med delvis potensiale for å styrkes – det må fortsatt være et 

mål 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.  

For styret i Hakadal IL Alpin & Freeski 

Truls Klokkerud 

Leder   
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Økonomi 

Fremlagt regnskap følger kalenderåret 2021, og avviker fra den sportslige kalenderen/sesongen, som går 

fra 1. mai til 30. april. Posteringene i regnskapet vil avvike fra sesong til sesong, sammenlikningen fra vil 

derfor være noe utfordrende.  

2021 var også preget av Korona med restriksjoner. Dette har nok i stor grad påvirket rekruttering i de 

yngre gruppene, inkludert Skileiken. De fleste inntektsbringende renn ble avlyst, dette gjenspeiler seg i 

regnskapet. Det ble heller ikke utbetalt noe koronakompensasjon i 2021.  

Hakadal IL Alpin & Freeski hadde i 2020 inntekter på 1.902.217,- kr og kostnader på 2.116.181,- kr. 

Regnskapet for 2021 viser dermed et underskudd på kr -211.317,- kr.  

Regnskapsfører er Heidi Dalan, som også benyttes av hovedlaget.  

Inntekter  

• Det er fakturert treningsavgifter for 357,-218kr i 2021   

o 250.100,-kr Alpingruppa  

o 107.000,- kr Freeski  

• Skimessa ble gjennomført i 2021 gir inntekt på 122.000,-kr, dette er nedgang fra tidligere år. Årsaken 

er blant annet at vi mistet en viktig leverandør kort tid før messa. Det bemerkes et gjenstående 

varelager til skimessa 2022 som ikke er regnskapsført..  

• Skileik viser en nedgang fra 134.820,- i 2020 til 81345,- kr i 2021.  

• Momskompensasjon er på 104.252,- kr, som er en reduksjon fra 193 889,- kr året før.  

Kostnader  

• Totale lønnskostnader var 619 642,- kr, mot 702 006,- kr i 2020. Hovedtrener (70% fast stilling) 

hadde foreldrepermisjon deler av 2021, derfor er fastlønn noe lavere mens timebetalte trenere har økt.  

• Leie av treningsfasiliteter har en vesentlig økning fra 43.306,- i 2020 til 99.435,- kr i 202. 66.935,- kr 

av dette har gått til leie VK utenfor åpningstid, i tillegg til dette har SNØ blitt tatt i bruk i økende 

grad.  

• Det er vært behov for oppgradering av idrettsmateriell og treningsmateriell både til alpingruppa og 

skileik, inkludert tidtakerutstyr. Dette er gjennomført i 2021 innenfor rammen på 120.000,- kr tildelt 

av Sparebank stiftelsen DNB 

Det har vært regnskapstekniske utfordringer med periodiseringer samt samlingskostnader som har 

medført økt kostnader med ca. 60.000,- kr som er ført i 2021, disse er tilhørende 2020.  

For detaljer vedrørende lagets økonomi vises det til regnskap og balanse. Hakadal IL Alpin & Freeski.  

 

Økonomiansvarlig  

Wendy Hornum  
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Treningsgruppene og idrettsåret 

Sportslig leder  
Vi har i 2021 hatt følgende treningsgrupper med trenere; 

U16/U14:  Marko Sredic 

U12:  Marko Sredic, fra høsten Tom Knudsen 

U10:  Håvard Klokkerud og Marius Tangen  

Rekrutt:  Veronica Burhol og Lisa Forårssveen 

Grunnet corona ble det vinteren 2021 knapt nok arrangert renn i det hele tatt. USK-farten i Åslia var omtrent 

det eneste rennet våre løpere deltok på. 

Treninger gikk imidlertid stort sett som normalt, selv om corona gjorde at det var store restriksjoner, 

eksempelvis forbud mot å heise sammen, forbud mot å møtes inne etc. Dette var merkbart negativt for 

barnegruppene. At man ikke fikk arenaer eksempelvis med felles kveldsmat virket negativt for 

miljøbyggingen. Samtidig var alpint av de få idrettene som kanskje kunne drive aktivitet noe i nærheten av 

normalt.  

  

På vårparten ble det gjennomført flere samlinger på Juvass, i stor grad samarbeidet vi med USK og dette 

fungerte veldig godt. Det ble også gjennomført mange fine økter i SNØhallen, og klubben er tilfreds med å 

begynne å finne ut av hvordan man kan benytte SNØhallen mest mulig optimalt. Det er synd å registrere at 

SNØ-hallen nå har endret policy som vil gjøre det langt vanskeligere og langt dyrere å få trent med porter. 

Samtidig vil det bli mer åpning for å kjøre frikjøring, som er positivt. Klubben har også i 2021 med stor 

suksess fått trent mye i egen bakke i helger, før åpningstid og etter åpningstid. Dette kommer i tillegg til 

normalt tre treninger i ukedagene. Det er ønskelig at dette fortsetter, samtidig som det er ønskelig at 

klubben selv kan få opplæring i heiskjøring slik at kostnadene for bakkeleie forhåpentligvis kan gå ned.  
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Klubbrenn GS ble avviklet 18. februar med 32 startende. Klubbmesterskapet oppleves som et særdeles viktig 

arrangement mhp klubbfølelse. Det ble ikke avviklet hverken Hakkebakkerenn, Varingskollrenn, 

Telenorkarusell eller FIS-renn i 2021. Fravær av renn er ikke heldig, renn er viktig for rekrutteringen. 

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, men våren 2021 ble noe amputert hva 

gjelder barmark grunnet foreldrepermisjon for hovedtrener, pluss fortsatt delvise begrensninger med 

coronarestriksjoner. Dette ble delvis forsøkt kompensert på andre måter, trening i andre idretter, samt med 

forventning om egentrening. En gruppe av barna etablerte treninger på egen hånd. Etter hvert var 

hovedtrener tilbake og fellestreninger gjenopptatt. 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.  

IRONMAN ble avviklet 1. juni og 14. oktober på sentralidrettsanlegget på Rotnes. Det var færre deltakere 

enn året før.  

 

Mildvær og snøsmelting på sommeren gjorde at Juvass stengte tidlig i juli. Deretter åpnet det så vidt rett før 

høstferien. I oppkjøringen til sesongen, høstferien 2021, dro U12/14/16 på Juvass, akkurat som i foregående 

to år. Det ble først noen gode skidager, før mildværet kom over natten og hele breen var blåis. Klubben 

reiste da rett til SNØhallen og gjennomførte økt samme dag og resterende deler av høstferien. Dette var 

andre året på rad det var utfordringer på Juvass. Kvitfjell var ikke åpent med tidligsnø høsten 2021 slik som 

de to foregående årene. Mellom-Europa vurderes for neste års høstferie. 

Barmark for U10 og rekrutt startet på høsten.   

Det var igjen en seig høst og tok tid før første skitrening i Hakkebakken 6. desember som var omtrent samme 

dato som året før.  

Familiesamling ble gjennomført første helgen i desember på Kvitfjell. Kvitfjell har også en svært dårlig 

forvinter og vi opplever at det er veldig trangt på Kvitfjell denne helgen.  

Klubben har i mange år vært inne i en negativ utvikling med hensyn på antall utøvere, og dermed reduseres 

også foreldregruppene som er viktige for rennavvikling. Klubben sliter med å lykkes helt fra rekrutt og 
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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. Høsten 2021 er det imidlertid tegn på at trenden stopper opp eller snur. 

Det gjøres et svært godt arbeid i rekruttgruppen og der er det mange ivrige foreldre som er engasjerte og 

bidrar i bakken.  

En svært erfaren og engasjert trener som begynte i U12 på høsten har også bidratt positivt inn ikke bare i 

egen gruppe, men skaper engasjement i andre grupper. Det vil jobbes for at det i enda større grad blir flere 

foreldre som engasjerer seg som trenere, enten formelt eller i løsere støtteroller. Vi tror dette er avgjørende 

for å skape en mer robust klubb, og det er ikke minst her kostnadene ligger. Foreldre i yngre grupper melder 

fra om at de syns treningsavgiften oppover i alderstrinnene er for høy. Med de øvrige inntektsgrunnlagene 

klubben har så kunne den egentlig lagt treningsavgiftene på et helt marginalt nivå, dersom foreldregruppene 

hadde bidratt i bakken i større grad.   

 

Utstyrs- og infrastrukturmessig er klubben nå meget godt stilt. De senere årene er det lagt ned en massiv 

innsats i klubbhuset, som nå fremstår med meget gode fasiliteter for klubbdriften. Utstyrsmessig er det de 

senere årene gjort store investeringer. Klubben har nå svært mange fullt fungerende samband, ti nye driller 

med bor, et svært stort antall porter i størrelser fra kortstaur, 25mm, 27mm til 30mm. Komplett nytt trådløst 

timingutstyr ble anskaffet i 2021 med en kostnad på ca 80tnok. Det er også komplettert med nye Tag Heuer 

klokker, Alge fotoceller, samt at det i 2021 er nedlagt en stor innsats for å reparere timingkabelen som ligger 

i Ola-løypa. Denne har vært en hodepine i flere år, men problemet ble omsider identifisert og feilrettet.  

Nye fastmonterte sambandsløsninger er etablert både i Hakkebakken og Ola. Tusen takk til klubbens tre 

meget erfarne tidtakere som bidrar til å holde klubben aktiv lenge etter at deres egne barn er ute av 

klubben, det setter nåværende medlemmer enormt pris på. Ingen timing, ingen renn. Og klubben fortsetter 

med å forsøke å «de-mystifisere» timing slik at flere nye kan komme inn på dette området. I 2022 planlegger 

klubben å investere ytterligere i utstyr på dette område slik at det blir enklere for nye foresatte å sette seg 

inn i dette. 

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. 
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Hilsen sportslig leder  

Tore Weldingh 

Alpin skileik 2021 

Koordinator og leder for Skileiken har vært Martin Garbrandt 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 

Instruktørkabalen jan-mars 2021 besto av 11 instruktører 

Instruktørkabalen kurs desember 2021 besto av 8 instruktører av 10(sesongen). 

Forarbeide 

Forarbeidet ble lagt ned fra september 2020, hvor man klargjorde for påmelding og besvarte relaterte mail 

som kom inn. deltager.no ble brukt som påmeldingside. Dessverre utgikk skimessa, som har vært 

startskuddet de siste årene, dette resulterte i tregere start påmelding. Det ble samtidig lagt arbeid i å finne 

egnede instruktører til skileiken. Dette ble gjort med annonsering på Facebook, og kontakt av venner og 

http://deltager.no/
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kjente, samt gamle instruktører.  

 

Skileik Januar-Mars 2021  

Vi hadde totalt 96 påmeldte barn i sesongen 2021, som er en nedgang fra 107 barn fra 2020. Dette skyldes 

antageligvis covid-19 og endringer i oppsett. 

 

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 21/22 sesongen. Vi valgte å gå over til helgekurs for sesongen fra 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 for 21/22 var 18-19. desember 2021 

med 17 påmeldte. Dette har fått gode tilbakemeldinger de 2 årene vi har kjørt denne varianten. 

Hilsen 

Martin Garbrandt Olsen 

Rekrutt U8 (våre yngste skiløpere) 

Trenere: Veronica Burhol og Lisa Forårssveen – pluss sterk foreldeinvolvering 

Utviklingen fra 2020 har fortsatt videre i 2021.  

Grepet med gjennomføring av Skileik til helgebasert opplegg 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.  

Gjennom vinteren var det økende deltakelse etter hvert som skileikkursene ble avviklet. 

Rekrutt hadde trening til begynnelsen av april 2021. Det ble 6 uker med barmarkstrening på Kirkeby skole før 

Varingskollen åpnet. Første skitrening i sesongen 21/22 ble 7. desember. Videre har det vært treninger hver 

tirsdag. Før dette ble det også arrangert en familiesamling på Kvitfjell hvor noen av rekruttene også var med.   
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Rekrutt har også hatt mulighet til å delta på Telenor Karusellrenn. Koronasituasjonen gjorde at det i 2021 

kun ble arrangert ett renn. Det var allikevel mulig å gjennomføre treninger dog med periodevise 

begrensninger på deltakelse for de bosatt utenfor Nittedal kommune. 

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. 

For Rekrutt U08 

Lars Fjeldstad 

Treningsgruppe U10 (9-10 år)  

Vinteren 2021, Varingskollen 

Treninga i Varingskollen fortsatte i januar 2021. Trenere var Håvard Klokkerud og Marius Tangen. Det ble 

avholdt to ukentlige treninger i Hakkebakken med deltakelse fra 5-10 utøvere. 

Koronapandemien satte begrensinger på virksomheten også i 2021. Bl. a. var treningen i perioder stengt for 

medlemmer som ikke var bosatt i Nittedal kommune. Med sosial avstand har det vært mulig å gjennomføre 

treninger, mens sosiale tiltak var vanskelig å gjennomføre 

Renndeltagelse 

Koronapandemien satte sterke restriksjoner på renndeltakelse. Hakkebakkerennet ble avlyst pga 

pandemien. Pandemien gjorde også at det bare ble arrangert ett Telenor Karusellrenn. Det lyktes allikevel å 

avholde klubbmesterskap i Ola med god deltakelse også fra U10. Tøffe barn! 

Det var vanskelig å delta i andre renn utenbygds. 
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Foreldremøte  

Det ble avholdt et foreldremøte i oktober 2021 med informasjon om kommende sesong. Det ble også 

forsøkt å få valgt en foreldrerepresentant for gruppa, dog uten hell. 

Trenere sesongen 2021/22 

Marius Tangen og Håvard Klokkerud fortsatte som trenere. Dette er løpere som har trappet ned egen 

satsing, tatt trenerkurs og tatt over U10. 

Barmark 2021 

Barmarkstrening startet opp en gang i uka etter høstferien.  

Vintersesongen 2020/21 (fram til 31.12.20) 

I november begynte man med enkelte treninger i Snø-hallen på Lørenskog sammen med U12 og trener Tom 

Knudsen. Hakkebakken åpnet først i desember.  Det har vært treninger mandag og onsdag. Noen treninger 

har vært i samarbeid med U12. 

Koronapandemien 

2021 har også vært preget av den pågående koronapandemien. Framfor alt ble rennsesongen 2021 

amputert med avlyste renn, inkl Hakkebakkerennet og bare ett gjennomført karusellrenn. 

Smittevernstiltakene har gjort det utfordrende, særlig med tanke på sosiale tiltak for å bedre miljøet mellom 

utøverne og foreldreinvolvering. Skitreninger utendørs rammes i mindre grad og har vært gjennomført som 

planlagt i 2021. 

For U10 

Lars Fjeldstad 



Hakadal idrettslag – Årsberetning for 2021  Side 19 av 53 

Treningsgruppe U12 (11-12 år)  

Vinteren 2021, Varingskollen 

Treninga i Varingskollen fortsatte i januar 2021. Trenere var Marko Sredic som hovedtrener. På slutten av 

vinteren kom også Anne Guro Hofseth Rønningen inn som trener. Treningene var dels i samarbeid med U10. 

For noen U12 utøvere har det vært naturlig å trene i Hakkebakken, mens for andre er det treninger i Ola som 

har vært hovedfokus. Treninger i Ola har da vært i samarbeid med U14/16. 

Renndeltakelse 

Koronapandemien satte sterke restriksjoner på renndeltakelse. Hakkebakkerennet ble avlyst pga 

pandemien. Pandemien gjorde også at det bare ble arrangert ett Telenor Karusellrenn. Det lyktes allikevel å 

avholde klubbmesterskap i Ola med god deltakelse også fra U12. 

Det var vanskelig å delta i andre renn utenbygds. 

Foreldreengasjement 

I samarbeid med øvrige treningsgrupper har det vært arrangert foreldrebaserte treninger i helgene i 

Varingskollen. Det ble avholdt et foreldremøte i september 2021 med informasjon om kommende sesong. 

Det lyktes ikke å få valgt en foreldrerepresentant for U12. Tre av foreldrene i U12 har hatt styreverv i 

alpingruppa. I oktober ble det arrangert preppekurs for foreldre med stort hell.  

Trenere 2021 

Marko Sredic hadde hovedansvaret for treningene for U12 vinteren 2021. I løpet av vinteren kom også Anne 

Guro Hofseth Rønningen inn som trener. Anne Guro flyttet til Moss for skolegang slik det ble vanskelig for 

henne å fortsette. 

Høsten 2021 ble Tom Knudsen engasjert som trener for U12. Tom har mere enn 20 års erfaring som trener 

og har tatt med seg stor kunnskap og engasjement inn i gruppa. 

Barmark 2021 

Barmarkstrening har vært samkjørt med U14/16. Barmarkstreningen har vært arrangert på Elvetangen og på 

Sentralidrettsanlegget. Pandemien har gjort det vanskelig med innendørstreninger. Mange driver også med 

parallelle aktiviteter i barmarkssesongen. 
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Vintersesongen 2021/22 (fram til 31.12.21) 

Det ble startet med treninger på SNØ 1-2 ganger uka fra oktober fram til Varingskollen åpnet i desember. 

Treningene har blitt gjennomført med stor entusiasme og økende motivasjon blant løperne. Løperne har vist 

jevn og god fremgang. Det har vært mye fokus på grunnleggende skiteknikk. Det har vært en stabil gjeng på 

6-10 løpere på treningene.  

Samlinger 2021 

Ingen fra U12 deltok på vår- og forsommersamlingene i 2021. Grunnet dårlige snøforhold på Juvass ble 

septembersamlinga avlyst og erstattet med treninger i SNØ. Høstferiesamlinga ble også amputert pga dårlige 

forhold. På familiesamlinga på Kvitfjell var det god deltakelse fra U12  

Koronapandemien 

Koronapandemien satte begrensinger på virksomheten også i 2021. Bl. a. var treningen i perioder stengt for 

medlemmer som ikke var bosatt i Nittedal kommune. Med sosial avstand har det vært mulig å gjennomføre 

treninger, mens sosiale tiltak var vanskelig å gjennomføre. Samlet sett har smitteverntiltakene gjort at det 

for enkelte har vært vanskelig å holde motivasjonen oppe.  

For U12 

Lars Fjeldstad 

Treningsgruppe U14/U16 (13-16 ÅR) 

Treningsgruppe U14/16 har målt ved utgangen av kalenderåret bestått av 13 utøvere, inkludert 1 

juniorutøvere, 8 jenter og 5 gutter 

Trener har vært Marko Sredic. Foreldre har vært benyttet som «trenerassistenter» og til rigging etc. under 

treninger og samlinger og dette har fungert bra.  
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Ved inngangen til 2021 så trente gruppa i Ola fra første halvdel 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.  

Treningsforholdene i Varingskollen har gjennomgående vært meget gode. Dessverre ble det ikke mulig å 

utnytte rikelige snømengder i Ola til vårski-trening etter påske pga heisvedlikehold på T-krok heisen.    

 

Rennsesongen ble meget mager som følge av Covid19 og begrenset seg til to renn i Marikollen, hvor 

Rælingen Skiklubb utrolig nok klarte å få gjennomført disse. De fleste andre steder, inkludert Nittedal 

kommune og Varingskollen så var det full stans for gjennomføring av renn gjennom hele sesongen. Flere 

fremstøt ovenfor kommuneoverlegen mhp oppmykning av restriksjoner / tolkning av disse førte ikke frem.  

Trener Marko Sredic var ute med pappa-perm gjennom vårssesongen. Dette ble løst med vikarierende 

trenere, foreldre og samtrening med USK på vårsamlinger på Juvass.    

SNØ ble benyttet til noen treninger på vårsesongen og regelmessig gjennom høsten + 2 barmarksøkter i 

uken. Det er klare indikasjoner på at dette er for lite barmark for denne treningsgruppen.  

Det ble også gjennomført noen samlinger på Juvass i høstsesongen, samt et par samlinger på Kvitfjell når det 

(omsider) ble åpning der, inkludert en familiesamling. 

I november begynte treningene i egen bakke igjen, og Hakkebakken viste seg igjen frem med gode 

treningsforhold.  

For U14/16 

Truls Klokkerud  
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Freeski sesongen 2021 

Trenere: Andreas Viken (Hovedtrener), Iver Berg Johansen, Vetle Moltzau og Anders Holsve Olsen. 

Styret i freeski: Åslaug – foreldrekontakt/økonomi/sosiale medier, Kristian Holm – trenerkontakt og Tiril 

Broch Aakre – gruppeleder.  

Freeski hadde i 2021 omtrent 30 utøvere som deltok i organisert trening igjennom 2021. Vi har hatt noe 

frafall av utøvere, men nye har og kommet til, som gjør at antall utøvere ved utgangen av året lå på om lag 

30 utøvere. 

Gruppa har økt jevnt de siste årene og har mange unge utøvere, men ikke mange som har kunnet delta eller 

har ønsket å delta i Norges Cup. I denne sesongen har vi hatt tre ivrige utøvere som har deltatt i NC, og flere 

vil det bli i neste sesong. Vi har også Christian Nummedal som var på landslaget i 2021. 

Vi har 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. 

Også denne sesongen leide vi Heminghallen fra ultimo august til ultimo desember. Det er populært blant 

utøverne.  

I tillegg til trening i Heminghallen trente vi barmark i Varingskollen, og for utøvere fra 13 år og eldre har vi 

hatt treninger i det nye styrkerommet på Elvetangen. Det har vært et kjærkomment tilskudd. Vi har ellers 

variert treningen mellom «summer set-up» og tradisjonell barmarkstrening med fokus på kondisjon og 

styrke. Oppmøte på barmark har vært bra, og det har vært gode opplegg med tester og trening hvor 

utøverne har fått utfordret seg selv. For 2022 håper vi på treningstid i både hall og styrkerom, for å kunne ha 

et variert og godt innendørstilbud for alle aldersgrupper. 

Vi startet opp med treninger i Varingskollen i desember. Vi trente tirsdager og torsdager kl.18.30 – 20.00. For 

2022 vil vi jobbe med å rekruttere flere trenere, for å sikre stabilitet i perioder der trenere f.eks er i 

konkurranser eller studerer. Vi vil også se på en mulig omorganisering av treninger for de yngste utøverne.  

Normalt har vi samling på Vierli i desember. Denne samlingen ble i år erstattet av en samling 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. Foreldregruppa stiller godt opp med dugnadsinnsats når det trengs. 

Åslaug Varsi ble i august med i den nye Freeski-komiteen til Akershus skikrets, og har blant annet vært med 

på planlegging av kretsrenn for sesongen 2022. Styret i Freeski-gruppa ønsker å arrangere flere renn i 

Varingskollen, og Åslaug Varsi og Kristian Holm deltok på kurs i arrangør- og TD-rollen på høstmøtet til 

Norges skiforbund i oktober. Vi har også hatt et møte med Richard Palmgren i Varingskollen for å snakke om 

samarbeid om freeski-renn. 

Vi gjennomførte en sesongavslutning for sesongen 20/21 i juni. Den ble avholdt i Varingskollen. Denne 

avslutningen var for både utøvere og foreldre, og ble arrangert av sosialkomiteen.  

Sosiale aktiviteter har i perioder blitt noe amputert av korona i 2021, men vi er heldige som driver en 

utendørsidrett og har kunnet avholde treninger med avstand.  
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Utøvere som har deltatt i konkurranser: 

Nora Wold Lunner (f. 2007) 

• 2. plass i Norges Cup big air, Kongsberg 

• 3. plass i NM slopestyle, Trysil 

• 2. plass i NM big air, Trysil 

• 2. plass Norges Cup slopestyle, Geilo 
 

Mattis Alexander Sund (f. 2007) 

• Finale i Norges Cup big air, Kongsberg 
 

Ola Fjeldstad (f. 2007) 

• Finale i Norges Cup slopestyle, Ringkollen 
 

I tillegg har vi Christian Nummedal på landslaget, som har deltatt i World Cup. 

 

På sesongens siste Norges Cup slopestyle på Geilo kom Nora Wold Lunner igjen på pallen.  
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        Ivrig gjeng på SNØ-samling 

For Freeski-gruppa  

Tiril Broch Aakre 

FIS 

Hakadal Alpin FIS året 2021  

Sesongen 2020/2021   

FIS-renn ble arrangert under et strengt covid-regime i Norge og det var kun smitteutbrudd knyttet til ett 

arrangement under hele året.  En klarte med det å få til en sesong som var tilnærmet normal på nasjonalt 

nivå. Deltakelsen var generelt god, og konkurransenivået var sterkt i Norge spesielt på herresiden. All honnør 

til Stefan Havnelid og NSF for sterk ledelse.  

De som aspirerte til E-cup-deltakelse ble derimot skadelidende ved at logistikk og reising var så krevende at 

NSF valgte å kutte ut renn i utlandet for disse løperne. Alle ser frem til en normal situasjon igjen. Så litt om 

våre løpere.    

Kvinner 

Thea Stjernesunds beste prestasjon var 2. plass WC i Lech (parallell storslalom) samt 2 x 1. plass i øvelsene 

slalom og storslalom under NM på Oppdal. Thea har etablert seg i WC som en meget sterk WC-utøver og 

hennes væremåte er et forbilde for mange. Hun er en strålende ambassadør for idretten og for Hakadal IL.  
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Malin Sund startet sesongen med en flott 2. og 3. plass i storslalom på Geilo. Videre var hun også på pallen i 

slalom med en 2. plass i Trysil. Malin sitt sterkeste resultat var 1. plass og seier i SG under Fartsuka på Hafjell.  

Ny i FIS-sirkuset er Mia Synnøve Ellingsen som startet på NTG-Bærum og kjører for Hakadal. Mia viste ingen 

nåde og vant storslalom på Geilo i sin 2. FIS-start. Hun fortsatte videre med seier i slalom og 2. plass i 

storslalom på Ål. Det blir spennende å følge Mia videre.  

Herrer 

Jonas Buer tok med seg 1. plass og 2. plass i SG samt 2. plass i utfor under Fartsuka på Hafjell. Videre tok han 

en flott 2. plass under FIS-utfor på Kvitfjell samt en 7. plass i SG (NM) på Ål. Jonas avsluttet året med E-cup i 

Zinal, Sveits i SG. Her ble det en fin 33.plass i det ene rennet og kun noen hundredel unna sine første EC-

poeng.   

 

Magnus Sande Graff startet sesongen med et smell og tok en flott 2. plass i storslalom på Geilo i sesongens 

første renn. Videre ble han 3 i SG under Fartsuka på Hafjell før han tok en sterk 2. plass i utfor på Kvitfjell og 

en 8. plass i NM (SG). Magnus representerte også Norge gjennom E-Cup i Zinal og fikk en 34. plass også han 

kun hundredel unna EC-poeng.  

Oskar Aaneby kom tilbake fra langvarig skade og har benyttet sesongen til å styrke startposisjon i slalom og 

storslalom. Sterkeste resultat var en 3. plass i slalom og 8. plass i storslalom under FIS-renn i Trysil.   

Tobias Hansens øyeblikk var trolig deltakelse i VM- kvalifisering i storslalom i Cortina. Her kjempet han om en 

plass i VM-feltet i storslalom. Tobias kjørte dessverre ut i 2. omgang og misset denne muligheten. Tobias 

kjører med Islandsk pass. Imidlertid tror vi det var en stor opplevelse. I FIS-renn har også Tobias jobbet seg 

oppover rangering gjennom sesongen.    

Vi takker av sesongen sammen med Martin Manger og Emil Hagen som velger å legge den aktive karrieren 

på hylla etter fine år på NTG Lillehammer. Takk for innsatsen og fine minner!  

Det ble heller ikke denne sesongen arrangert FIS-renn i Varingskollen hvilket gjorde at vi ikke fikk sett egne 

løpere i hjemmebakken. Vi ser frem imot nye sesonger hvor vi er tilbake på terminlista i 2022. 

For FIS-gruppa 

Bjørn Erik Graff 
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Innebandy: Hakadal IL Hurricanes 

Lagene 

Mix 2013/14/15 
De har stort sett holdt det gående gjennom hele sesongen, men smitteutbrudd på skolen har til tider stoppet 

treninger. 

Det er en aktiv og flott spillerstall som tar nye steg på hver trening. De har også for første gang stilt reint 

jentelag i minirunde, fantastisk. Siden laget nå er på tre årskull bør nok 2015-årgangen starte som eget lag til 

høsten og kanskje sammen med 2016. 

Stor takk til trenerene Sivert og Joakim, lagleder Gro og foresatte for vel gjennomført sesong. 

Og ikke minst høyt hurra til alle spillere. 

Mix 2011/12 
Har i snitt hatt 10 - 15 medlemmer i sesongen, hvorav mange har spilt sammen og kjenner hverandre fra 

fotball (G2012). Laget kom i gang litt seint i sesongen etter å ha skaffet både trenere og ny hall tid, har vært 

preget av restriksjoner, logistikk for å få koordinert treningstider internt i HIL - og til tider noe lavt oppmøte. 

Til tross for dette - er de en motivert gjeng som er trygge på hverandre, har det gøy og utvikler seg som ett 

lag, som framover trenger kamptrening og mer aktiv rekruttering. Vi har tro på å stille lag som vanlig til neste 

sesong, men dette krever at vi lykkes med å få økt aktive spillere som ønsker å prioritere dette på lik linje 

med annen breddeidrett. 

Neste sesong innebærer vanlig serie med G12 borte og hjemmekamper. Vi oppfordrer foreldre og spillere til 

å prioritere gjenstående “minirunder” i inneværende sesong 

Stor takk til trenerene Josefine og Caroline, lagleder John Christian, Mads og hans sportslige bistand og 

foresatte. 

Young Girls 
Er en gruppe på ca 22-25 kvinner i alderen 18-50+ som trener for det meste på Hagen skole. De ønsker seg 

også inn i hall innimellom og vi ser på mulighetene i Elvetangen. De er en gruppe som kun trener og ikke 

ønsker seriespill. 

Camilla Poles er kontaktperson for gruppa. 

Old Girls 
De mest rutinerte blant oss som både trener og spiller kamper. De er ca 20 spillere i denne gruppa. De ble 

hardt rammet av korona restriksjoner så mye trening utgikk før jul og nesten samtlige kamper. De er 

kommet i gang igjen etter nyttår og spiller nå kamper som normalt og får en sannsynligvis samme antall 

kamper med en utvidet sesong. En ivrig og sprek spillergruppe som har Tone Lise Østbye som lagleder. 

Arbeidsutvalget (AU), (styret for HIL Bandy) 

Det har denne sesongen bestått av Gro Reinertsen, kasserer og Ingebjørg Skjelvik, leder + alt annet. 

Det har de siste fem årene vært vanskelig å få tre til fire personer til å sitte i AU, det har gitt mye belastning 

til de som har stilt opp og multitasking på høyt nivå. Det har gått på et vis og en har fått gjennomført det 

nødvendigste for å opprettholde aktivitet. 
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Veien videre 

Det har skjedd mye positivt siste 18 månedene, vi har flyttet inn i ny hall og endelig fått et klubbhus/rom 

igjen på samme sted. Skole og hall er på samme sted og dermed er det enklere å få rekruttert spillere til 

barnelagene. 

Og her har vi så mange muligheter og potensiale så vi ønsker flere inn i AU som kun jobber med det 

administrative slik at vi kan øke oppslutning og utvikle oss videre. 

Økonomi 

Vi har hatt solid økonomi og vil etter hvert komme oss opp igjen. Akkurat nå så har vi måtte betale for det 

nye vantet i Elvetangen. Det har gjort at vi måtte låne ca kr 30.000,- av hovedlaget. Vi har søkt utstyrsmidler 

og der får vi tilbake ca ⅓ del fra Bandyforbundet, de får vi utbetalt sannsynligvis innen april. 

Vi er i dialog med kommunen og idrettsrådet for å få dekket resten. 

Vi har ikke fått fakturert treningsavgifter ennå, men det vil bli fakturert nå innen kort tid. Grunnen til at det 

er forsinkelse er mangel på kapasitet. 

Oppsummering 

Vi har kommet oss gjennom en tøff sesong og er optimistiske for framtida. Men vi er avhengig av et større og 

sterkere AU for å kunne drive forsvarlig for kommende sesonger. 

Skulle det vise seg at det ikke er mulig å få frivillige til disse vervene må vi dessverre be hovedstyret om å 

legge ned aktiviteten i innebandy gruppa inn til videre. 

Gro Reinertsen og Ingebjørg Skjelvik 

Fotball 

Hakadal Fotball er en breddeklubb med Hakadal og  tilgrensende områder som rekrutteringsarena. 

Vi ønsker  å bidra til fotballengasjement i nærmiljøet, og vi  vektlegger samhold og trivsel i klubben.    

Kvalitetsklubb  

Hakadal Fotball er en kvalitetsklubb, noe som vil si:   

- vi er tuftet på tydelige verdier  

- vi har fokus på kompetanse blant trenere og ledere  

- vi har etablert tydelige strukturer rundt klubben og vi har fokus på mestring og fotballglede.    

 

Det viktigste for oss som klubb er at flest mulig barn og unge skal få gode fotballopplevelser og 

oppleve et godt og trygt sosialt fellesskap. Vi legger stor vekt på å ha en god lag– og klubbkultur, og 

jobber jevnt med fair play- både for spillere, trenere og foresatte.    

Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap. Det 

handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen. Hakadal Fotball ønsker å  

ha fokus på Fair play, så vår fair-play-ansvarlig har deltatt på flere foreldremøter og gjennomført 

Fair play skolen for utvalgte lag. Dette arbeidet har vi fått svært gode tilbakemeldinger på.  
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Vår visjon er «FLEST MULIG; LENGST MULIG OG BEST MULIG». med verdiene:   

TRYGG, UTVIKLENDE; INKLUDERENDE OG LANGSIKTIG.  

Dette innebærer at det i vår klubb skal være rom for alle uansett forutsetninger, og det skal også være rom 

for og lov til å være ambisiøs. Våre verdier er grunnlaget for alt vi som klubb skal foreta oss. Det er viktig at vi 

som klubb og alle som har verv i klubben etterlever disse verdiene, og det er viktig at vi i fellesskap stadig 

strekker oss for å bli bedre som klubb.    

Styret ønsker å takke alle de som bidrar til at Hakadal Fotball er en levende og god klubb å være i. Alt fra 

spillere, trenere, lagledere, støtteapparat rundt lagene, ulike styrer og verv – og all frivillig innsats som legges 

ned fra foresatte og andre rundt lag og klubb.   

Vi er gjensidig avhengig av hverandre og vi må sammen bidra til at Hakadal Fotball fortsetter arbeidet med å 

være et trygt, inkluderende og utviklende fritidstilbud til spillerne våre.   

Styrets sammensetning 2021 – 2022  

Leder:   Bård Bekkelien  

Nestleder:   Anette Bjørlin Basma   

Kasserer:   Sture Abrahamsen    

Sekretær:   Marianne Størseth Lien (fra april 2021)  

Sportslig leder:   Stian Skjerdal  

Web ansvarlig:   Hanne Aaslie (+FIKS-ansvarlig, 

Politiattestansvarlig)  

Styremedlem 1:   Håkon Haarde  

Styremedlem 2:   Andreas Juell   

 

Styret har i perioden avholdt 10 styremøter.    

Andre involverte i fotballgruppa  

Kioskansvarlig:   Carsten Thiem   

Dommeransvarlig:   Paul Erling Basma   

Banegruppa:   Espen Meldgaard og Håkon Haarde   

Fair Play ansvarlig:   Ingrid Hofflund-Nystad  

Jentefotballansvarlig:   Marianne Størseth Lien  

Trenerveileder:   Marianne Størseth Lien  

Laglederansvarlig og kvalitetsklubbansvarlig:   Anette Bjørlin Basma  

Prosjekt fotballhall:   Bjørn Erik Graff, Sture Abrahamsen og 

Andreas Juell  
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Lagene våre i 2021 

Fotballgruppa hadde ca 250 aktive medlemmer i 2021, fordelt på følgende lag:    

Old boys M34                         Arild Øygarden, kontaktperson  

  

Old girls        

                                               

Ina Jerijærvi, kontaktperson  

  

Gutter 2004/2005/2006           Fredrik Lysø, trener  

Kristian Graff, hjelpetrener  

Andreas Juell, lagleder  

Magne Lersveen, hjelpetrener  

  

Jenter 2007          Stian Skjerdal, trener  

Berit Jorid Flore, lagleder  

 

 Jenter 2009                 Anita Lopez-Pedersen, trener  

Tom Olsen, hjelpetrener  

Jeanette Olsen Wiger, lagleder  

Barbro Viksmo, lagleder  

  

 Gutter 2009/2008      

   

Kristian Jøssund Karlsen, hovedtrener  

Marius Stengle-Haakonsen, hjelpetrener  

Bjørn Hofflund-Nystad, hovedtrener  

Espen Berget, hjelpetrener  

Sverre Brekne, hjelpetrener  

Raymond Hansen, hjelpetrener  

Øyvind Bruheim, hjelpetrener  

Marianne Stengle-Haakonsen.  

lagleder  

Ingrid Hofflund-Nystad, lagleder  

Michael Prestmo, hjelpetrener  

  

 Gutter 2010        Gjermund Mjanger, trener  

Helge Angell-Hansen, lagleder  

Marcin Adamiuk, hjelpetrener  

Bizzi Hafzullah, hjelpetrener  

  

Jenter 2010/2011                    Jan Erik Baglo, trener  

Henriette Woxen, lagleder  
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 Gutter 2011                            Alexander Brox, trener  

Anders Bermingrud, hjelpetrener  

Maria Lorentzen, lagleder  

Gunnar Thor Gudbjörnsson, hjelpetrener  

Marthe Darmstad, lagleder  

  

 Gutter 2012       

          

Mads Rongsjord, trener  

Christine Blom, lagleder  

Fredrik Stenbakken, hjelpetrener  

Bård Bekkelien, hjelpetrener  

Muoi Van Nguyễn, hjelpetrener  

Ida Madsen, lagleder  

  

 Gutter 2013       Ivar Jahren-Berg, trener  

Marianne Engan, hjelpetrener  

Are Bjørnerud, hjelpetrener  

Eva Harlem, lagleder  

Tor Steihaug, lagleder  

Tormod Westberg, hjelpetrener   

  

Jenter 2012/13/14      Erik Skramstad Olsen, trener  

Hanne Aaslie, lagleder  

Kim Teigen, hjelpetrener  

  

Gutter 2014       Hans Brennsletten-Jensen, trener  

Helga Stumo, hjelpetrener   

Kim Sande, hjelpetrener  

Eli Heidi Sandlie, lagleder  

Marianne Engan, lagleder  

Petrus Kukkula, hjelpetrener  

Tina Helen Hermansen, lagleder  
  

Mix 2015        Nina Sørevik, trener  

Ivar Jahren-Berg, hjelpetrener  

Ina Jerijærvi, hjelpetrener  

Jeanette Kirkeby, hjelpetrener  

John Arne Stern, hjelpetrener  

Kenneth Hoffstuen, hjelpetrener  

Lars Christian Sjue, lagleder  

Stian Sande, hjelpetrener  
          

Mix 2016        Bård Bekkelien, trener  

Ingfrid Thorjussen, hjelpetrener  

Kathinka Madelen Olsen, hjelpetrener   
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 SESONGEN 2021   

For Hakadal fotball skulle også 2021 bli preget av pandemien vi hadde igjennom store deler av 2020.   

Vi fikk på plass en leieavtale med Varpe BK også dette året, og fikk benyttet 7-er banen til 

vintertrening.  Både trening og kampavvikling for de fleste av våre hjemmekamper foregikk på 

Slettmoen. Noen av de yngste lagene trente og spilte kamper på kunstgressbanen på Kirkeby som vi 

før sesongen fikk registrert som kamparena hos kretsen.    

Starten av 2021 gikk som normalt med oppkjøring og planlegging av årets sesong for alle lag. Men 

med strenge retningslinjer har det vært vanskelig for alle å opprettholde motivasjonen. Heldigvis 

har vi mange kreative og ivrige sjeler i vår fotballfamilie, og vi lærte mye av 2020 om alternativ 

trening.   

Norges Fotballforbund har også i 2021 hatt strenge retningslinjer når det gjelder kampavvikling, 

antallsbegrensning på trening, ikke blande kohorter, og ikke spille kamper eller trene utenfor 

kommunegrensene. Alle publikummere måtte registreres for eventuell smittesporing i etterkant. Vi 

opplevde ingen smitte eller behov for å drive smittesporing i forbindelse med våre hjemmekamper.  

For å få gjennomført vintertreninger, leide vi bane på LI tirsdager og torsdager. J2010/11, G2011, G2009, 

J2009, J2007 og G2005 benyttet seg av dette tilbudet. 2009 hadde også noe trening på Gran og i 

Bjertneshallen. De minste lagene hadde kun innetreninger, enten i gymsalen på Kirkeby eller Hagen. 

Coronarestriksjoner førte imidlertid til både restriksjoner og opphold i treningsarbeidet.  

Det har vært litt frafall i noen lag, men etter skolestart på ny skole gikk rekrutteringen i taket på 

enkelte lag og det er veldig gledelig å se. Og behovet for flere treningsarenaer meldte seg. Da har 

enkelte næranlegg\ballinger blitt brukt under treninger.   

Følgende lag var med i serien i 2021:  

Oldboys  

Gutter-04/05/06 (G16)  

Jenter-2007 (J14)  

Gutter-2008/2009 (G2008 trakk laget sitt ila sesongen og slo seg sammen med 2009)   

Jenter-2009  
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Gutter-2010   

Jenter 2010   

Gutter-2011  

Jenter-2011  

Gutter-2012   

Jenter 2012/13/14  

Gutter 2013  

Følgende lag spilte minirunder 3v3  

Gutter 2014  

Jenter 2014 (I tillegg til serie med J2013)  

Mix 2015    

CAMP ELVETANGEN   

2021 ble også et år hvor vi tilbrakte hele sesongen på leid grunn. Vintertreninger ble gjennomført på Li og 

delvis på Gran.   

Fotballgruppas garasjer og deler av 11er KG ble overtatt av HIL i august, mens resten av banen og 

gressbanen må vente til 2022.  

Det ser dessverre ut til at Nittedal Kommune gjennom sitt «veiprosjekt» har ødelagt 10-12m på vestsiden av 

HILs kunstgressbane. Befaringer sammen med leverandør i 2022 vil avdekke detaljer.    

Ballbingen ble klar til bruk i oktober, men vil ikke overtas 100% av HIL før om 10år.  
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PROSJEKT FOTBALLHALL   

Nittedal kommune har signalisert at den hallen HIL fotball ønsker å bygge ikke tilfredsstiller kravene 

i reguleringsplanen for området på Elvetangen. Prosjektgruppa har derfor startet jobben med å 

hente inn tilbud fra andre hall leverandører, men jobben har stoppet litt opp mot slutten av året.  

TRENER – OG LAGLEDERFORUM  

Det ble avholdt 2 trener- og laglederforum ila 2021. Et på våren og et på høsten. Begge ble avholdt digitalt 

grunnet pandemien. Vi skulle gjerne gjennomført flere samlinger, men innsatsen dette året ble mest 

fokusert på å opprettholde så normal drift som mulig for lag og klubb.   

Temaet på samlingene har vært korona-situasjonen, hvordan lagene har fungert og hvordan det 

best kan legges til rette for normal trening og kamper. Arbeidet med resertifisering som 

kvalitetsklubb har også blitt gjennomgått.   

Målet for 2022 er å få trener- og laglederforum satt i system, i tillegg til å gjennomføre aktuelle 

temakurs som kompetanseheving og videreutvikling av trenere og lagledere.   

ØKONOMI  

Fotballgruppa har fortsatt en sunn og god økonomi. Selv om det ble sen «hjemflytting» til Elvetangen ble 

investeringer i nye LED lys til 11er KG er satt ble prosess på slutten av året.   

Ved utgangen av 2021 var det over kr 3 500 000,- avsatt til prosjekt fotballhall.  

Dommerkurs   

Dommeransvarlig gjennomførte klubbdommerkurs før sesongstart. I år var det 2008årskullet som 

kunne starte sin dommerkarriere. I tillegg var det deltakere fra tidligere kull som ønsket en 

oppfriskning.      

TINE Fotballskole    

Vi arrangerte Tine Fotballskole i uke 25, med 100 deltakere. Som trenere brukte vi egne ressurser, 

blant annet fra G2005 og J2007 – lagene.   

Nittedal kommunes kulturskole kjøpte alle plassene på Tine Fotballskole i 2021 slik at alle barna fikk 

delta gratis.  
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 Hakadal Fotball sin strategi 

• Øke engasjementet for Hakadal Fotball i nærmiljøet.   

• Øke samhold og trivsel i klubben og bli en klubb med stor bredde i lag.   

• Vi skal starte et nytt mix-lag for 5-åringer hver vår.   

• Vi ønsker å få med flere engasjerte foreldre i styret og andre sentrale verv, slik at vi kan være en 

klubb i fortsatt vekst.   

• Jobbe målrettet for en stabil økonomi ved å være aktive til å søke midler fra kommune, NFF og andre 

kilder til midler.   

• Øke kompetansen vår om klubbdrift, og delta på relevante kurs i regi NFF og Akershus Fotballkrets.  

 Styet i Hakadal fotball 
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Langrenn 

 

Tillitsvalgte 

Styrets sammensetning 2021 

Leder: Olav Grindalen  

Nestleder: Sten Are Grønvold  

Kasserer: Anne Marit Aulie 

Sekretær: Anita Jensen 

Sportslig leder: John-Harald Haugseth 

Sponsoransvarlig: Espen Sørvig  

Foreldrekontakter: Anita Jensen og Vidar Lynghammar 

Anleggsansvarlig: Bjørn Hofflund-Nystad 

Valgkomite: Espen Sørvig 

Andre verv (ikke en del av styret): 

Kiosk: Anita Jensen 

Generelt 

Det ble gjennomført 6 styremøter i løpet av året. I tillegg har Sten Are Grønvold og Olav Grindalen deltatt på 

kretsens vårmøte og høstmøte.  

Nettside – sosiale medier 

Langrennsgruppa har egen fane under www.hakadal-il.no  Vi har også egen felles gruppe på Facebook – 

Hakadal IL langrenn. Her legges det ut informasjon om skirenn og aktiviteter til langrennsgruppa. Det er også 

etablert egne Facebook-grupper for treningsgruppene. I tillegg er HIL Langrenn på Instagram: Hakadal IL 

Langrenn. 

http://www.hakadal-il.no/
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Utstyrsavtale 

Langrennsgruppa har utstyrsavtale med Glømmi Sport. Gruppa har fått designet tøy som leveres av SWIX. 

Samarbeid HIL/NIL/GIF 

Det ble våren 2014 opprettet et formelt samarbeid mellom langrennsgruppene i bygdas idrettslag – Team 

Nittedal. Tilbudet favner gruppen fra J/G 15 år og eldre. Tanken er at dette skal gi en høyere kvalitet på 

treningen og et bedre tilbud til målgruppen, og gi de eldste en bedre sosial ramme. Erfaringen er at det 

utelukkende har gitt positive resultater!  

Aktivitet 

Året ble nok en gang preget av Covid situasjonen i Norge, som gjorde at det ble lite konkurranser og 

arrangement utenfor egen klubb. På tross av dette har vi gjennomført gode treninger med høy aktivitet og 

mye moro, i de periodene hvor det har vært mulig.  

Hakadal IL Langrenn har hatt stabilt antall medlemmer på treningsgruppene og i antall aktive i løpet av 2021, 

med en økning på de yngste. Treningene ble gjennomført hver tirsdag og torsdag med fire treningsgrupper, 

vår og høst 2021, i tillegg til skileiken i vintersesongen. Den yngste treningsgruppa trener kun én gang i uka, 

på tirsdager. Klubben har i tillegg langtur hver søndag, vår og høst for de eldste gruppene. 

 

November tur (i påvente av skiføre) til Bukollen for 2007/2008 gjengen 

Det ble gjennomført følgende fellesaktiviteter i 2021: 

• Vi hadde nærsamling for alle gruppene på Elvetangen 16 oktober 2021 

• Den tradisjonelle familiesamlingen på Nordseter ble gjennomført til stor glede for alle – helgen 20-
22 november 2021 

Løpere fra HIL på Team Nittedal har i tillegg hatt dagsamlinger med teamet. Team Nittedal har fellestrening 

hver tirsdag gjennom hele året, og treningssted har vekslet mellom Gjelleråsen, Nittedal og Hakadal. 

Tirsdagstreningene er fortrinnsvis intervalltrening. 
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2009/2010 gjengen på vei til toppen av Nevelfjell under familiesamlingen på Nordseter. Ikke mye 

snø i fjellet ennå! 

 

2011/2012 gruppa under trening på Naterudstilen på familiesamlingen. 

Skitrening ble lagt hit pga. lite snø i naturløypene, men ungene  

storkoste seg. 
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Skileik 

Skileiken 2021 hadde 42 barn fra 4 til 9 år, en god økning fra året før. 8 trenere/assistenter bidro til et veldig 

godt opplegg. Vi ser at det blir viktig å rekruttere flere trenere inn i skileiken, og at dette må jobbes med i 

forkant av hver sesong. Det ble gjennomført 3 Telenorkarusellrenn med deltakelse både fra skileken og fra 

treningsgruppene.  

 

Skileik gjengen vinteren 2021 

Toppstua 

Den ble holdt åpent søndager etter skolestart og frem til snøen kom, 12/9 – 31/10-2021. Det viste seg å 

være populært, med godt og jevnt besøk alle helger, og bidrar til at flere mennesker kommer seg ut.   

Familieløypa - lysløypa 

Utbedringsarbeidet i traseen fortsatte sommeren og høsten 2021. Utsatte plasser ble kloppet. Det ble også 

gjort utbedringer med maskin, hvor vi rettet ut noen vanskelige partier, i tillegg til at det ble ryddet og 

vedlikeholdt.  Det ble kjøpt inn noen flere slanger, deler etc. til kunstsnøanlegget, og gjort generelt 

vedlikehold for å bli klar til snøproduksjon. 

Resultater 

Året begynte noenlunde normalt, før det meste gikk i SVART pga. covid.  

Svært lite skjedde på konkurransesiden vinteren 2021, men vi fikk til et Bygda på langs renn i Varingskollen 

den 14 mars, under fine forhold, og til stor glede for mange!  

Det ble ellers arrangert noen mindre lokale renn, i tillegg til et kretsrenn på Åsen.  

Skirenn: Treningsgruppene deltok på karusellrenn og Bygda på langs renn. 
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Ungdomsbirken: Avlyst. 

Bygdemesterskapet: Avlyst. 

Klubbmesterskap: Avlyst 

Hakadalsrennet desember 2021  

Endelig! På tross av et års opphold så viste det seg at rennet hadde beholdt sin store popularitet, og trakk 

denne gangen ca. 1300 deltakere fordelt på 2 dager. Fantastisk moro å få arrangere stort skirenn igjen på 

hjemmebane, selv med strenge corona tiltak. Skiforbundet ga styret takk og oppmerksomhet for at vi ga gass 

og kjørte renn, noe som åpnet for at andre klubber fulgte etter utover vinteren. Det skal vi være svært stolte 

av!  

Vi leverte også mange gode resultater på hjemmebane, men må spesielt trekke frem Didrik Røssum Jensen 

sin knallsterke 2. plass i klassisk 10 km for M19/20 på lørdagen, bror Benjamin Røssum Jensen sin 3. plass i 

G16, og Sigurd Storvik Grønvold sin 2. plass i G14. 

Under søndagens renn i fristil ble det igjen sterke plasseringer, med 1.plass til Didrik i M19/20, 2.plass til 

Benjamin i G16 og 4.plass til Sigurd i G14.   

 
Rennet ble gjennomført uten kiosk/servicetilbud, og med streng soneinndeling. Her ser vi slusen før 

løpere slapp inn i startområdet. 
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De yngste klassene på full fart inn mot mål! 

 

Sånn ser det ut på parkeringen når det er 600-700 deltakere på renn i Varingskollen 
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Dugnader 

Det ble gjennomført en vårdugnad og en høstdugnad i løpet av 2021. 

Hovedfokus sommeren 2021 var rydding lysløypetrase, grøfting, vedlikehold rundt stadion, maling av 

bygninger, hogging av ved, grusing etc. Vi startet også med arbeider og tilrettelegging for etablering av 

gapahuk nummer 2, på toppen av Karikollen.  

Deler 

av dugnadsgjengen under arbeid med grusing 

 

Viktig å kose seg også når det er dugnad – det sosiale er alltid viktig! 

Trenere 

Sesongen 2021 har disse bidratt på trenersiden for treningsgruppene:  

Fredrik Hermansen, Eirik Hval Jensen, Ágúst Örn Haraldsson, Marianne Engan, Espen Sørvig, Einar Bull, 

Alexander Gonzales, Ida Madsen (lagleder), Elisabeth Eikrem Ljåstad, Vidar Lynghammar, Sara Bjonge, Mats-

Erik Moen, Knut Olav Grindalen, John Harald Haugseth, Knut Magnus Ljåstad. 
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I tillegg var det 8 instruktører/assistenter for skileiken. 

Styret takker for innsatsen og håper på fortsatt innsats. 

Lysløypa 

Lysløypa har vært base både for vinter- og høsttrening. Takket være kunstsnøanlegget hadde vi snødekt 

stadion og løype klar til glede for svært mange allerede i begynnelsen av desember!   

I tillegg til langrennsgruppa trener hundekjørerne i lysløypa hver mandag. Løypa blir preppet med scooter på 

begynnelsen av sesongen, og Varingskollen alpinsenter tar over preppingen når det er nok snø.  

På sommerstid bruker frisbeegolf gruppa skihytta som base for sine aktiviteter, og det er satt opp kurver 

rundt i hele anlegget både for sommerbruk, i tillegg til at de har et prøveprosjekt med en liten vinterløype. 

Økonomi 

Vår økonomi er god, og våre inntekter brukes til anleggsutvikling og langrennstilbud til barn og unge. 

Kiosken i skistua har vært åpen hver torsdag i skileiksesongen, men kun lukesalg under covid begrensninger. 

Bra omsetning og fin sosial ramme. 

Kontingenter/avgifter: De aktive betaler medlemskontingent til Hakadal IL samt treningsavgift til 

langrennsgruppa. Her er det to kontingenter, 1500 kroner til og med 10 år, og 1900 kroner fra 11 år og opp. 

Deltakelse på familiesamlingen på Nordseter er nå inkludert i avgiften for alle utøvere. Skileiken har egen 

deltakeravgift. 

Sponsorgruppa 

Gruppa ble etablert i 2012, og jobber med prosjekter og innhenting av midler. Vervet innehas av Espen 

Sørvig, med hjelp fra styret og støttespillere ved behov.  

Hovedfokus er fortsatt på kunstsnøtrase og snøproduksjon.  

Vi kjøpte inn mer utstyr til kunstsnø i 2021, og kunstsnøanlegget er nå ferdigstilt, men det vil årlig investeres 

midler for å holde dette vedlike. Til sammen har vi da en kunstsnøtrase på ca. 3 kilometer. Dette for å kunne 

gi et godt tilbud til alle brukergrupper og naboklubber, spesielt tidlig i sesongen.  

Våre sponsorer 

• Sparebank1 er med som hovedsponsor gjennom avtalen de har med hovedlaget. 

• Nokab  - avtale via hovedlaget 

• C-Optikk Nittedal 

• Dahl & Jensen Bygg 

• Site Service 

• Bjørnholtlia 

• Wilskog Bygg  

• Glømmi. Utstyrsavtale/klubbavtale. I tillegg gir Glømmi et fast bidrag i form av utstyr. 
En annen viktig inntektskilde er støtte til kunstsnø, hvor de som bruker anlegget vårt har mulighet for å 

Vippse over penger, enten i form av en avgift per gang de besøker anlegget, eller som et «årskort». Dette er 

spesielt aktuelt innledningsvis i sesongen, når vi kanskje er et av de få stedene det er mulig å gå på ski. Dette 

ga et godt bidrag i kassen i løpet av 2021. 

Vi har også et langt gjerde på stadion hvor vi kan profilere sponsorer. 
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Det viktigste arbeidet for sponsorgruppa er å sikre gode budsjetter og søknader på konkrete tiltak vi ønsker å 

skaffe midler til. De fleste fond/legater krever dette, og det må være på plass før det er noen vits i å søke. I 

tillegg må vi pleie de sponsorene vi har, samt se på mulighetene for å få flere sponsorer som vil profilere seg 

med reklameplakater på skistadion. 

Medlemsutvikling 

Antall aktive barn/ungdom i treningsgruppene har vært stabilt, slik at vi nå har ca. 75 aktive utøvere. Det er 

viktig å sette fokus på å rekruttere nye inn fra skileiken, før de forsvinner til andre idretter. Skileiken har stor 

deltakelse hvert år, og vi bør øke fokuset her, både mot barna og ikke minst mot foreldrene. 

 

2013/2014 gruppa – Bygda på langs 14 mars 2021 

 

Første søndagstur mai 2021 – til Spenningsbygruva 
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Utfordringer/målsettinger 

Det legges vekt på skiglede med mye skileik for de yngste og gradvis mer og mer teknikk- og styrketrening 

etter hvert som de aktive blir eldre. Hos oss skal barn kunne delta aktivt og bli tatt vare på uansett 

ferdigheter og satsingsnivå.  

Vi må jobbe aktivt for å ta vare på både de nye og de etablerte. Etter hvert vil noen av trenerne som har 

vært med lenge forsvinne, og må erstattes av nye. Vi må ha en konkret plan for både å utvikle og beholde 

nye trenere, og for å få flere inn i gruppa. 

Det viktigste vi har jobbet med i 2021 har vært familieløypa, og vedlikehold av kunstsnøanlegg og anlegg 

generelt.  

Det ble lagt ned en stor dugnadsinnsats i løpet av våren, sommeren og høsten 2021, og bygd videre på 

tidligere arbeid.  

Vi begynner også å få på plass en fast gjeng som bidrar inn mot snøproduksjon, som er en tung og krevende, 

men kjempeviktig oppgave i starten av sesongen.  

Det står stor respekt både av den jobben som er gjort, og den som gjøres. Vi gir oss derimot aldri, og har 

flere planer for anlegget, som skal videreutvikles i kommende år! 

Styret retter en stor takk til alle frivillige som har bidratt. En spesiell takk igjen til Lasse Hermansen som 

alltid er til stede og bidrar med både stort og smått!! 

 

Vi håper på minst like stor aktivitet i 2022, og like mange ivrige barn og unge og foreldre som stiller opp! 
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Rulleskitrening på NYE Elvetangen skole for 2007/2008 i august 2021 

Frisbeegolf 

Banene 

Vinterbanen som vi satte opp på slutten av 2020 ble flittig brukt utover våren. Det var stor glede da snøen 
begynte å smelte og vi kunne dette ut kurvene på hovedbanen igjen. 
2021-sesongen var så vidt i gang da vi fikk en kjempefin gave fra Sparebanken DNB: 
Ny midler til oppgradering av hovedbane og tilrettelegging for brukere av banen! 
Og med det ble det også en ny sommer med mye bygge- og dugnadsaktivitet på banen. Så å si alle utkast-
plattformer på banen ble bygget på nytt, og oppgradert med kunstgressdekke. 
Banen ble flittig brukt gjennom sommeren, og den har begynt å få gode tilbakemeldinger fra spillere på 
Østlandet. 
Vi fikk også opp en liten 6-hulls familiebane. Den ble brukt, men trenger litt mer rydding og tilrettelegging før 
vi er helt fornøyde. 

Turneringsvirksomhet 

Vi har hatt sommerturnering, som ble veldig hyggelig. Vi prøvde også en flaggturnering som ble godt 
mottatt. 
Mot slutten av sesongen hadde vi en helgeturnering – Varingskollen Open 2021- som var en suksess! Det var 
også vår første PDGA-ratede turnering. 
I tillegg har vi hatt ukesgolf gjennom store deler av sesongen. 
Det har også vært en delegasjon av Hakadalsspillere på turneringer på andre baner. Morsom å se Hakadal 
Frisbeegolf på resultatlistene! 

NIR-prisen 2021 

Det var også med stolthet og glede Hakadal Frisbeegolf ble tildelt Nittedal Idrettsråds pris for 2021. Det var 
veldig hyggelig og overraskende! 
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Spillere og medlemmer 

Vi har mange spillere i banen, men ikke hatt veldig fokus på medlemsrekruttering i år. Men vi tar godt vare 
på spesielt ungdommene som viser interesse. Vi har et inkluderene og fint miljø blant de aktive spillerne vi 
har. 
Vi håper at vi i 2022 får mindre anleggarbeid, og at vi for alvor kan begynne å bygge et skikkelig klubbmiljø! 

Styret 

Styre besto i 2021 av: 
Elin Lykke, leder 
Roland Skrede Sanberg, sportlig leder 
Simen Bauer, styremedlem 

 
Leder av gruppa setter sin først birde på hovedbanen. Johnny Engebretsen like glad som Elin selv. 
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Said Zabihian satte Ace på hull på Flaggturnering 24. mai. Og på «koserunde» etter turneringen satte han 
jaggu Ace på hull 12 også!  

 
Spillermøte før sommerturneringen. Vi har vært lite preget av Covid -19 denne sesongen. 
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Kasting på ny plattform på hull 17 

Veterangruppa 

Etter et opphold på nesten fire måneder, kunne vår leder endelig ønske 19 veteraner velkommen, og det ble 
gjort på sangens vinger med «No livnar det i lundar».  Sekretæren ble så anmodet om å lese årsberetningen 
for 2021, noe han også gjorde. Denne blir vanligvis mangfoldiggjort på forhånd, men da hans aldersstegne PC 
av og til nekter å adlyde ordre eller viser underlige sykdomstegn, støttet han seg til sine håndskrevne 
notater, noe forsamlingen stille godtok. 
 
På grunn av pandemien har virksomheten naturlig nok ligget noe nede, men vi rakk å holde en trivelig 
st.Hans-fest på Lyngås og fire vanlige møter i HIL`s nye lokaler på Elvetangen – samt en meget hyggelig 
julelunsj på Klækken, der vi også fikk orientering om stedets historie av eieren selv. I høst er vi blitt løpende 
orientert om utviklingen på Elvetangen. 
 
Med assistanse av Svein B. ble regnskapet presentert lett leselig på veggen og grundig og detaljrikt 
kommentert av kasserer Kjell-Erik, og for dette fikk han forsamlingens spontane applaus. 
Valg av formann og styremedlemmer gikk meget greit da samtlige sa seg villig til å sitte ett år til.   
 
Leder Liv understreket at de siste års spesielle omstendigheter hadde medført noe uskkkerhet og at samtlige 
i syret egentlig  var på valg.  Dette problem ble da løst av styret selv.  Liv foreslo å «beverte» de resterende 
møtedager i vårhalvåret 2022, og med litt forbehold ble resultatet følgende:  
21/3: Toril og Berit.  
4/4: Atle, Åse, Anne.      
25/4: Unni, Sigurd,….?  
9/5: Styret  
23/5: Tur på bøljan blå Sandefjord – Strømstad. (kr. 625/pers, inkl. buffet)     
Det blir kanskje plass til en tradisjonell spekemataften i juni og ganske sikkert en St.Hans-feiring på Lyngås 
Menyen denne kvelden var utmerket: Variert og velsmakende pizza so Kjell- Erik ordnet med og hadde 
fullmakt til å spandere på gruppa. Liv hadde også en morsom quiz på lur og Berit overrasket med småkaker.  
Trekningen foregikk som vanlig med liv og lyst, og til applaus vant Kjell – Erik den største flasken, Liv den 
dyreste og Svein K. flest. 
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Arrangementer  

Arrangementer gjennomført i 2021.  

Julegrantenning 

I 2021 arrangerte Hakadal IL igjen julegrantenning på Elvetangen utenfor idrettsbygget på den nye 

Elvetangen barneskole 1. søndag i advent. Blæsern bidro som vanlig med stemningsfulle julesanger. 

Det var rekordstort oppmøte av store og små på dette arrangementet 

Tusen takk til Arnt Stutlien, Bernt Fredriksen og Pål Røsjø som ordnet med julegran fra Aas Gård og familien 

Fearnley. Takk for at dere har tatt på dere denne oppgaven i årene som kommer. 

Barnas skidag i Hakadalskogen 

Barnas skidag i Hakadalsskogen måtte dessverre avlyses pga Covid 19 dette året. 

TV aksjonen 2021  

Hakadal IL hovedstyre var ansvarlig for å organisere utdeling av bøsser til bøssebærerne i Hakadal under TV 

aksjonen den 24. oktober. Pengene gikk til Leger Uten Grensers arbeid med å bekjempe sykdommer og 

epidemier som rammer pasienter utenfor verdens oppmerksomhet. 

Anlegg 

Elvetangen uteområde – Elvetangen skole 

Fotballgruppa har vært leietagere på andre baner i bygda og utenbygds mesteparten av 2021. 

Høsten 2021 fikk vi igjen tilgang til deler av vårt uteområde på Elvetangen (Kunstgressbanen). Aktiviteten er 

derfor delvis gjenopptatt. Det er fortsatt en feil på ca 12 meter av banen som skal utbedres av Nittedal 

Kommune før banen er klar for gjennomføring av kamper.  



Hakadal idrettslag – Årsberetning for 2021  Side 50 av 53 

Det har vært gjort en del arbeid med å reetablere kiosk, innflytting i ny garasje etc. Det ble høsten 2021 

besluttet å skifte ut lysanlegget med nye moderne LED lamper. Vi ser frem mot sommeren 2022 når vi skal 

overta den nye gressbanen på Elvetangen. 

Fotballhall: Fotballhallprosjektet har dessverre stoppet litt opp pga saksbehandlingen i Nittedal Kommune. 

Prosjektet fortsetter i 2022. 

Kunstgressbane på Kirkeby 

Kunstgressbanen på Kirkeby skole, som ble bygget i 2015 er i god stand og er fortsatt i bruk selv på kveldstid 

og i helger selv om Kirkeby skole er nedlagt. 

Sykkelpark 

Sykkelparken som ble etablert i Varingskollen i 2018 er flittig i bruk og den forbedres stadig av ivrige ildsjeler 

og brukes flittig sommerstid. 

Frisbeegolfbanen i Varingskollen 

I løpet av 2020 fikk ildsjelene på plass en flott 18 hulls bane. Det har vært arbeidet mye med denne banen 

også i 2021 av en flott dugnadsgjeng. Nye ramper på utkastene med kunstgressdekke er etablert. Denne 

banen er en svært god lavterskel tilbud til medlemmer og andre 

Hakadal Frisbeegolf benytter langrenns sin skihytte som klubbhus på sommerstid. 

Klubbhuset 

Det gamle Klubbhuset på Elvetangen ble revet høsten 2019 i forbindelse med byggingen av nye Elvetangen 

skole. Idrettslaget har i perioden frem til september 2021 benyttet Alpinsekretariatet i Varingskollen som 

Klubbrom. 

Vi overtok det nye Klubbrommet på Elvetangen Skole i september 2001. Rommet ligger i 2. etg i 

idrettsbygget utenfor inngangen til svømmehallen og tribunen til flerbrukshallen. Klubbrommet inneholder 

fullt utstyrt kjøkken og 2 kontorer i tillegg til møterommet. Møterommet er utstyrt med fremviser, lerret, 

lydanlegg og Internett og TV signaler. Klubbrommet er mye brukt til styremøter, lagledermøter, 

foreldremøter og veterankafekvelder etc... Her er det store muligheter til å skape gode sosiale arenaer hånd 

i hånd med aktivitet og idrett. 
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Hakadal IL GYM – Styrkerommet 

HIL GYM – et nytt fantastisk medlemstilbud i Hakadal IL 

Med åpningen av Elvetangen Skole i august 2021 kunne vi endelig flytte inn i egne lokaler på Elvetangen. 

Med det har vi innredet og bygget opp HIL Gym som et eksklusivt tilbud til medlemmer av Hakadal IL. Lokalet 

er på 200m2 og er organisert med en sone for kondisjonstrening, en sone for variert trening og en sone for 

styrketrening. 

Bygging av HIL Gym 

Vi hadde plassert ordre for utstyrsbestillinger midt på vinteren 2021 og utstyr fra flere leverandører ankom 

Elvetangen rett rundt skolestart 20. August. En dugnadsgjeng bestående av 6-8 personer monterte opp det 

meste av utstyret i løpet av 10 dager. Stor takk til Carsten Tiem, Truls Hansen og Gunnar Sund med flere for 

mange dugnadstimer. 

Her fikk vi også god hjelp fra representanter fra Thornfit med oppsett av styrkerigg.  

Videre implementerte vi medlemssystem for håndtering av medlemmer, nøkkelbrikker og betaling for 

abonnement samt registering for smittevern. 

Åpning av HIL GYM 

Åpningen av HIL GYM ble gjort i 3 faser. Noen aktive utøvere fra HIl Alpint (FIS-løpere) og HIL langrenn testet 

styrkerigg, løpemøller og stakemøller slik at vi hadde kontroll på utstyr før vi åpnet opp for første gruppe 

med medlemmer. Fase 2 besto i å få på plass rutiner og bruk av lokaler samt smittevern. Her åpnet vi opp for 

50 medlemmer i midten av september. Etter 2-3 ukers innkjøring åpnet vi opp for ytterligere 50 medlemmer 

slik at flere kunne gjøre seg kjent med HIL GYM. I samme periode etablerte vi faste rutiner for renhold og 

rydding i HIL GYM. Ved utgangen av 2021 har HIL GYM + 100 medlemmer. I januar 2022 åpner HIL GYM for 

ytterligere 50 medlemmer og er med det inne i fase 3, full drift. Det vil nå bli satt opp kameraovervåkning 

samt tv-skjermer og lyd i løpet av første kvartal 2022. 

HIL GYM og korona 

Høsten 2021 gav oss utfordringer med ulike graderinger av smittevern og restriksjoner. Dette medførte at vi 

hele tiden måtte gjøre korrigeringer i kapasitet (antall medlemmer som kunne trene samtidig) og korrigere 

krav til avstand, samt elektronisk registrering av besøk.  

HIL GYM 2022 

HIL GYM er nå i full drift og vi vil arbeide med å gjøre tilpasninger av utstyr og se på hvordan vi kan 

tilrettelegge tilbudet for både grupper og lag i HIL samt enkeltmedlemmer. Videre vil vi gjøre oss erfaringer 

slik at vi også kan finne riktig nivå på antall medlemmer. 

HIL GYM vil sammen med det nye svømmebassenget på Elvetangen gi medlemmer i Hakadal IL et fantastisk 

treningstilbud og fasiliteter som ingen andre er i nærheten av. 

For HIL GYM 

Bjørn Erik Graff    
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Lysløypa med skistue og kunstsnøanlegget  

Hovedfokus sommeren 2021 ble det forretatt fortsatt utbedringer i familieløypa, skråningen samt 

vedlikehold og utvidelse/ferdigstilling av kunstsnøanlegget..  

En stor takk til langrennsgruppa for fortsatt utrettelig innsats også i 2021. 

Varingskollen Alpinsenter AS (VAAS) 

Varingskollen Alpinsenter hadde nok en relativt krevende sesong i 2020/2021 pga Covid 19 og periodevise 

enkelte restriksjoner innen servering og begrensninger i antall kort for salg. Dugnadsgruppen 

«Mandagsklubben» har fortsatt med sitt viktige arbeid med vedlikehold av snø systemet og generelt 

vedlikehold. De har bl.a lagt ny/lagt om rørgate i terrengparken. 

Høsten 2021 ble det investert i en lavvo for matpakkegjester i Skvirre familiepark. 

Regnskapet viste en omsetning på 12,4 MNOK og kr 2,2 MNOK i positivt driftsresultat. Dette er en vesentlig 

forbedring fra sesongen før da underskuddet var omtrent 2 MNOK. Dette betyr at denne sesongen utliknet 

det negative resultat 

Sesongen 2021/2022 startet bra før jul med meget godt sesongkortsalg (online og på skimessa.) 

Snø produksjonen i november og desember var gikk bra, og anlegget hadde gode besøkstall i desember 

2021, da vi klarte å åpne Olaløypa fra toppen før nyttår. 

Det blir holdt en egen orientering om sesongen 2021/2022 etter årsmøtet. 


