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Innledning 
 
Årsberetningen oppsummerer klubbens utvikling i 2011 innen følgende områder: 
 

 Hovedstyret 

 Medlemsutvikling 

 Økonomi 

 Gruppene og idrettsåret 

 Arrangementer 

 Anlegg 
 
 
Hovedstyret har i 2011 bestått av følgende representanter: 
 
Leder:    Geir Glømmi 
Nestleder:   Lars Ove Brenna 
Kasserer:    Heidi Dalan 
Sekretær:   Marianne Christiansen 
Idrettskoordinator:  manglet 
Vara rep:   Bernt Fredriksen 
Vara rep:   Astrid Adelheide Dandanell 
 
Fotball:   Trude Helverschou 
Alpint:    Leif Åge Sørlie 
Barneidrett:   Franzisca Finsterbusch  
Veteran:   Paal Syr 
Langrenn:   Marit Eithun 
HIL Runners:   Lasse Hermansen 
 
Representanter i komiteer og utvalg i 2011 var: 
 
Kontrollkomité:  Einar Vigmostad, Frank Maugesten, Bodil Moss 
Nittedal Idrettsråd:  Bodil Moss 
Medlemsregister:  Unni Sem 
Valgkomité:   Sten Are Grønvold, Leif Åge Sørlie, Elisabeth Jørgensen 
Webansvarlig:  Ragnar Stenersen 
Revisor   Carl Fredrik Skara, Vegard Ekstrøm 
Holmenkollen skimarat.: Lasse Hermansen 
2 hjul gjennom Hakadal: Geir Glømmi 
Barnas skidag:  Bodil Moss 
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Hovedstyret 
 
Hakadal Idrettslag er et idrettslag i positiv utvikling. Det er gode samarbeidsforhold, 
positiv aktivitet, god økonomi og en opplevelse av "ny giv" i idrettslaget. Det er i 
perioden blitt avholdt 10 hovedstyremøter. 
 
Fokusområder identifisert fra årsmøtet i 2011 var følgende: 

1. Hovedlaget skulle arbeide med å få inn en større andel av 
medlemskontingentene. Dette med bakgrunn i store utestående beløp tidligere 
år. (utført) 

2. Redusere strømutgifter i klubbhuset (utført) 
3. Arbeide med å få på plass en skategruppe som tar ansvar for rekruttering, 

bruk og vedlikehold av skateanlegget (ikke utført) 
4. Arbeide med å øke sponsorinntektene til klubben (utført) 
5. Arbeide for å utvide tilbudet til barneidrettsgruppa til å ha tilbud opp til 12 år. 

(på gang) 
 
Av saker som hovedstyret har arbeidet med nevnes følgende: 

1. Forsert nedbetaling av skatepark 
2. Ny sponsoravtale med Sparebank 1 
3. Investert i klubbhuset for å få ned energiutgifter 
4. Fordeling av LAM midler, kulturmidler og momskompensasjon til gruppene  
5. Gjennomført strategiprosess i samarbeid med Akershus idrettskrets 
6. Bidratt til å få ny giv i barneidrettsgruppa. Tilbudet bygges opp fra de minste 

alderstrinn og det er ambisjoner om å utarbeide tilbud i samarbeid med de 
andre gruppene opp til 12 år. 

7. Bidratt til spillemiddelsøknad på ny kunstgressbane 
8. Foretatt opprydning i medlemsregister og fått inn vesentlig mer 

medlemskontingent enn tidligere år. 
9. Etablert vaktmesteravtale med fotballen for vaktmestertjenester på klubbhus 

og anlegget på Elvetangen. 
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Medlemsutvikling 
 
Ved idrettsregistrering januar 2012 var antall medlemmer i HIL følgende. 
 

Antall registrert (medlemstall/aktivitetstall) 

Kjønn Kvinner Menn Totaler 

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

Medlemmer 19 87 53 5 124 46 124 86 18 136 698 

 
Det har vært en negativ utvikling i medlemsmassen i idrettslaget de siste årene. Det 
siste årets nedgang skyldes opprydning av medlemsregister. Det er opplevelse av 
positiv utvikling av medlemsmassen i gruppene og det forventes en samlet økning i 
det kommende år. 
 

Økonomi 
 
Økonomien i idrettslaget er stabil. Av spesielle forhold 2011 nevnes: 

 Meget positiv økning i inndriving av medlemskontingent 

 Investeringer i klubbhus for å redusere strømutgifter 

 Overføring av kommunalt tilskudd fra hovedlaget til gruppene. Det er overført 
mer midler til gruppene enn tidligere. 

 Ekstraordinær innbetaling av gjeld på skatepark. 
 
For detaljer vedrørende lagets økonomi vises det til HIL’s regnskap og balanse 
 
 

Gruppene og Idrettsåret  
 

Fotball  
Fotballgruppa har i 2011 sesongen hatt 8 lag med i serie spill, lag for gutter og jenter  
i bygdeserien og "lek med ball" for de minste. Flere lag har vært på cuper og andre 
arrangementer. Og vi hadde 17 lag påmeldt i bygdeturneringa som ble arrangert av 
Gjelleråsen. 
 
Hovedfokus for styret har vært kunstgresset. Søknaden er endelig sendt inn men god 
hjelp fra hovedstyret og Einar Vigmostad.  Dette prosjektet har en finansieringsplan 
hvor vi bygger på kommunens vedtak for slike prosjekter, hvor de baserer seg på en 
tredelt løsning. Kommunen 1/3, spillemidler 1/3 og klubben 1/3. Klubben har fått et 
tilskudd på 1 mill av Sparebank1. Så med dugnader og egenkapital har vi dekket 
mye av vår del. Vi venter nå på tilbakemelding ang søknaden. 
Ellers så har vi laget skøytebane i enden av grusbanen. Den har blitt mye brukt i 
vinter. Meny sponser isen hvert år mot at den nå er døpt "meny-isen". 
Vi har også overtatt vaktmester jobben på Elvetangen.   
 
Fotballgruppa har pr 31.12.2011 en positiv egenkapital på 400 000,-. Årsoppgjøret 
viser et underskudd på ca 138 000,-, noe som er litt mer enn budsjettert. Ut fra 



Årsberetning Hakadal Idrettslag 2011 

 
Side 5 av 9  19.03.2012 

signaler fra kommunen vil vi imidlertid få tilskudd til prosjektet skøyteis som vil føre til 
et årsregnskap med et noe bedre resultat enn det budsjetterte. Vi venter på svar fra 
kommunen. 
 
På årsmøtet tok vi opp 3 viktige faktorer for fotballen fremover: 

1. få med flere engasjerte foreldre i styret og andre sentrale verv. 
2. jobbe for en stabil økonomi.  
3. skape et godt fotballmiljø for alle slik at vi på sikt får flere spillere og lag. 

 
For mer detaljer vises til årsmeldingen fra fotballen. 
 
 
Alpint  
Hakadal Alpin, som vi liker å kalle oss består av ca 100 aktive utøvere fra 7-19 år. 
Vår jibbekruppa har i tillegg ca. 15 personer på venteliste. Og gjennom hver vinter 
arrangerer vi skiskole for barn fra 4-5 år og oppover. 170 barn deltok på skiskolen 
vinteren 2011. 
 
Den 14. november 2010 åpnet den første bakken i Varingskollen. 
Januar: Det årlige Hakkebakkerennet hadde hele 115 deltagere, ny rekord.  Anders 
Nummedal var på en hemmelig innspilling til et TV program på Disney Channel, som 
ble vist seinere på vinteren. 
Februar: Marte Dahlen Lium ble som ung trener tatt ut som norsk deltager i en 
ungdomscamp under Alpin VM. Christian Nummedal deltok i sitt første World Cup 
renn i Østerrike. Han ble nummer 13 av 28 deltagere. Gina Hagen og Kristoffer 
Haugland ble kretsmestere i slalom. Kristoffer Haugland ble tatt ut i en ungdomstropp 
til et renn i Slovenia. Klubben arrangerte som vanlig kvalikrenn til landsfinalene, og 
kuppet Varingen med forsiden + 5 sider inne i bladet rett etter rennet. 
Mars: Rebekka Stenersen, Madeleine Adolfsen, Martine Løvaas og Kristoffer 
Haugland deltok i hovedlandsrennet for 14-15 åringer. Kristoffer vant SuperG, og ble 
nummer 3 i Superkombinasjonen. Gina Hagen og Marcus Joteig deltok i alpin 
landsfinale for 12-13 åringer. Jibbekonkurransen Varingskollen Open hadde hele 60 
deltagere. 
April: Helga 2.-3. April arrangerte vi NM for Eldre Junior i slalom og storslalom. 
mai og juni: Noen uker fri før neste sesong startet med barmarkstrening, kkisamlinger 
på Juvass , litt alternative øvelser et par helger, downhill sykling, vannskikjøring og 
klatring. I september ble Hardhausen arrangert i et samarbeid med skikretsen, en 
variant av 71 grader Nord. 
Juvass måtte stenge tidlig, så det ble få økter på snø utover høsten. Men hva gjør nå 
det når man får en effektiv uke eller to i Sölden i Østerrike i forbindelse med 
høstferien. 
 
For mer informasjon vises til årsmeldingen fra alpint. 
 
 
Barneidrett 
De rundt 30 BIG-barna boltret seg på ski og i vann gjennom vinteren 2011. Da snøen 
forsvant ble det forskjellige ballsporter (basket, fotball, bandy), samt sykling og 
friidrett. 
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Avslutningsturen i juni 2011 var oppringelig planlagt å gå til Amadeusparken, men 
grunnet regnværet ble det tur til badeland istedenfor. 
Sommerhullet ble i 2011 fylt takket være Petter Brekkling-Baastad og hans initiativ til 
"Lek med Ball". 
Noen av disse barna ble med videre etter sommeren, slik at BIG startet opp med 
rundt 50 deltakere i september. 
På høstprogrammet stod bl.a. orientering, innebandy og turn. De minste hadde mest 
"hopp og sprett"-aktiviteter og mer lek med ball. 
Året ble avsluttet med julefeiring i gymsalen til Kirkeby skole, hvor vi hadde både 
pepperkakestaffett, stollek og julegave til alle barn. 
 
 
Langrenn 
Langrennsgruppa har hatt vekst i antall aktive i løpet av 2011, fra ca 40 i 2010 til 
oppunder 60 i 2011 på treningsgruppene.  
 
Treningene har blitt gjennomført hver tirsdag og torsdag med 3 treningsgrupper vinter 
2011 og 4 grupper høsten 2011, henholdsvis 10 år og yngre, 11-12 år, 13-14 år og 
15 år og eldre i tillegg til skileiken i vintersesongen. Skileiken 2011 hadde 73 barn fra 
4 til 11 år.  
 
Vi hadde tre telenorkarusellrenn i forbindelse med skileiken. Nytt av året var at vi 
hadde et sprintrenn, skicross og ett vanlig renn. 
 
HIL løpere deltok i vintersesongen i sone-, krets- og landsrenn, og mange hevdet seg 
bra i store og harde klasser. Vi hadde hele 7 guttelag og 5 jentelag i Peltonen GIF 
stafetten. 
 
I høst hadde vi 3 samlinger. I oktober ble det gjennomført en dagsamling med base 
på Sørli skole, samt en dagstur til Torsby skitunell, begge med 2 treningsøkter. 2-4. 
desember hadde vi vår årlige familiesamling på Nordseter Fjellstue med 90 
deltakere, en økning fra 45 i 2010. Dette er 4.året på rad vi er på Nordseter. Tross lite 
snø og noe dårlig vær, fikk vi noen fine økter både på Natrudstilen og på Nordseter. 
 
10 trenere har mer eller mindre stilt opp 2 ganger i uka både høst og vinter, i tillegg 
hadde vi 10 instruktører for skileiken. Det ble vinteren 2010/2011 arrangert eget 
trener 1 kurs for gruppa med instruktør fra skiforbundet. 11 stykker deltok. 
 
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 nye og de etablerte og få flere trenere inn i gruppa. 
 
Vi kjøpte i 2011 egen scooter til bruk når det er lite snø og ved mindre snøfall. 
 
For mer informasjon vises til årsmeldingen fra langrenn. 
 
 
Veterangruppen 
Vi har hatt til sammen 16 medlemsmøter (kafekvelder) og 4 styremøter.  
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Gjester gjennom året var:  

 lagets formann Geir Glømmi på en kafekveld i mars og redegjorde for lagets 
status og for planer framover. 

 fysioterapeut Gunhild Aastorp som ga oss nyttige helsetips 

 tidligere verdensrekordholder i spydkast, Terje Pedersen, som tok for seg 
detaljer ved både spydkast og travløp, samt et par andre nyttige tips, alt med 
et smil på lur. 

 
Ut over vanlige kafekvelder og styremøter har vi også hatt julebord, spekemataften 
og tradisjonell St.Hans-tur til Lauvtangen, teatertur og Oslofjord-sightseeing i 
sommerens beste vær. Høstsesongen ble innledet med en tre-dagers tur til indre 
Østfold med base i Halden. 
 
Av arrangementer for øvrig hjalp mange av oss til på Barnas Holmenkolldag, både 
inne og ute. Dessuten var vi med på den årlige "Test formen"- aksjonen fra Nittedal 
rådhus i juni. 
 
En årlig tradisjon er også oppsettingen av julegrana ved klubbhuset.  
 
Paal Syr gikk av som leder for Veterangruppen på årsmøtet. Veterangruppen gav en 
velfortjent takk til Paal Syr for hans store engasjement i alle år - og ikke minst for 
hans mange fine turopplegg. 
 
For mer informasjon vises til årsmeldingen fra veterangruppen 
 
 
HIL runners 
HIL Runners er en mosjonsgruppe for alle nivåer; fra godt trente joggere til noen 
gående. Gruppa har i 2011 bestått av ca 25 personer. 
HIL Runners hadde i 2011 20 års jubileum som vi feiret med en grillfest. Vi 
arrangerer også julebord og andre sosiale sammenkomster. Vi trener to ganger iuka 
stort sett hele året. 
Om sommeren trener vi i skogen på stier og skogveier. Om vinteren er vi på ski. Vi 
møtes fast ved Hakadal stasjon. 
Gruppen stiller opp i dugnader som Holmenkollen Skimaraton som i år ble arrangert 
for første gang i Sørkedalen. Der hadde vi ansvaret for starten og vi stilte med 14 
stykker. Vi stiller også mannsterke opp i Barnas skidag i Hakadalskogen. 
 
Øvrig idrettsaktivitet verdt å merke seg 
Hakadal IL har en aktiv utøver innen skihopping, Christian Brenna. Han er første års 
junior (17 år) og har deltatt aktivt gjennom hele sesongen i Norgescupen innen 
skihopp klasse NC B (det finnes tre klasser, NC Elite (de ca 20 beste utøvere i 
landet), NC A (de neste 20-30 utøvere) og deretter NC B som er den største av 
klassene og "rekrutteringsklassen" til NC A). De konkurrerer uavhengig av alder i et 
divisjonssystem med opp- og nedrykk avhengig av resultater. 
 
Vår utøver har gjort en flott debutsesong kronet med en individuell seier i siste renn i 
sin klasse samt to 5-plasser og en rekke plasseringer topp 10 gjennom året 



Årsberetning Hakadal Idrettslag 2011 

 
Side 8 av 9  19.03.2012 

(plast/snø). Det er sannsynlig at han med dette rykker opp i NC A klassen ved 
sesongslutt hvilket var et av målene med sesongen.  
 
Utøveren ble støttet av Hakadal IL med NOK 5.000 for årets sesong som gikk til 
innkjøp av renndress som utøver var svært glad for. Utover dette drives hoppgruppen 
- naturlig nok - uten særlig organisering i idrettslaget og utøver er også del av 
Kollenhoppmiljøet med trenere og støtteapparat derfra som muliggjør satsningen. 
 
 

Arrangementer  
 
Arrangementer gjennomført i 2011 
 
Test formen 
I 2011 har vi hatt en ”test formen” arrangementer i samarbeid med Nittedal 
Kommune.   
 
På 2 hjul gjennom Hakadal 
Arrangementet ”på 2 hjul gjennom Hakadal” er blitt en årlig tradisjon og har en stor 
oppslutning i nærmiljøet. Prosjektet har som formål å få skolebarna i økt fysisk 
aktivitet ved å sykle eller gå til skolen, og ble utført i samarbeid med barneskolene i 
Hakadal. Prosjektet har stor effekt og bidrar til økt fysisk aktivitet. 
 
Holmenkollen skimaraton  
HIL runners bidro nok en gang ved starten. Selv om det denne gangen var flyttet til 
Sørkedalen. 
 
Barnas skidag i Hakadalskogen 
Arrangementet ble gjennomført med ca 320 glade barn. Arrangementet er meget 
populært og gir gode inntekter til klubben. 
 

 

Anlegg 
 
Elvetangen uteområde 
Fotballgruppa holder uteområdet i god stand sørger for et ryddig og trivelig anlegg. 
Av nyheter i 2011 nevnes skøytebane med belysning og nytt område for lagring av 
utstyr. 

 
Skatepark 
Anlegget er i den stand det skal være og blir vedlikeholdt og ryddet av foreldre til 
skaterne. 
 
Klubbhuset 
Klubbhuset har hatt betydelige investeringer for å få ned strømforbruk. Nye 
varmtvannsberedere er installert, ny inngangsdør er på plass og vi kan nå tappe ned 
garderobeanlegg for vann om vinteren slik at temperaturen kan senkes. Det antas 
store strømbesparelser i årene som kommer. Det er etablert ny avtale med 
fotballgruppa for vedlikehold og brøyting av klubbhus og tilhørende uteområde. 
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Lysløypa 
Langrennsgruppa holder lysløypa i god hevd og utvikler stadig området. Anlegget er 
til stor glede for idrettslaget og lokalbefolkning. 
 
Hakadal, 20.mars 2012 
 
Geir Glømmi 
 


