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ÅRSBERETNING FOR HAKADAL  

FOTBALL 2021 
  

 

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. 

 

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.  
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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 

 
 

 

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 

 

 

 



  TRYGG – UTVIKLENDE – INKLUDERENDE – LANGSIKTIG  

3 

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, 

hjelpetrener 

Espen Berget, hjelpetrener 

Sverre Brekne, hjelpetrener 

Raymond Hansen, hjelpetrener 

Øyvind Bruheim, hjelpetrener 

Marianne Stengle-Haakonsen. 

lagleder 

Ingrid Hofflund-Nystad, lagleder 

 

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 

 

 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  
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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 

Gutter-2010  

Jenter 2010  

Gutter-2011 

Jenter-2011 

Gutter-2012  

Jenter 2012/13/14 

Gutter 2013 
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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. 

  

 

ØVRIG AKTIVITET  

 

Dommerkurs 

 

Dommeransvarlig gjennomførte klubbdommerkurs før sesongstart. I år var det 2008-

årskullet 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. 

 

 

Takk for en fin gjennomført sesong!  

 

 

Vennlig hilsen  

Styret i Hakadal Fotball         

 

15.03.22 


