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Tillitsvalgte 

Styrets sammensetning 2014 
 
Leder:   Olav Grindalen  
Nestleder:  Sten Are Grønvold  
Kasserer:  Anne Marit Aulie 
Sekretær:  Nina Stenvadet Nylenden 
Sportslig leder:  Eirik Hval-Jensen 
Dugnadsansvarlig:  Carl Fredrik Skara 
Sponsoransvarlig:  Thor Arne Løkken  
Foreldrekontakt:  Vidar Lynghammar 
   Jarl Hesselberg 
   Thale Øygarden 
 
Valgkomite:  Jarl Hesselberg og Thale Øygarden 
 
Andre verv (ikke en del av styret): 
Kiosk:    Wenche Grindalen og Grethe Løkken 
Sponsorgruppe: Alexander Plows  
 

Generelt 

Sten Are Grønvold og Olav Grindalen har deltatt på kretsens vårmøte og høstmøte. Olav 
Grindalen har i tillegg deltatt på TD kurs – oppfriskning. 
 
Nettside – sosiale medier 
Langrennsgruppa har egen fane under www.hakadal-il.no  Denne siden oppdateres jevnlig. 
Her legges det ut informasjon om skirenn og aktiviteter til langrennsgruppa. 
Det er også etablert egne Facebook grupper for treningsgruppene, i tillegg til at HIL Langrenn 
er tilstede på Instagram  - Hakadal IL Langrenn. 
 
Utstyrsavtale 
Langrennsgruppa har utstyrsavtale med Glømmi Sport. Gruppa har fått designet nytt tøy 
som leveres av SWIX. 
 
Samarbeid HIL/NIL/GIF 
Det ble i løpet av våren 2014 opprettet et formelt samarbeid mellom langrenns gruppene i 
bygdas idrettslag – Team Nittedal. Tilbudet favner gruppen 2000 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 så langt i løpet av 2014 er at dette allerede har gitt 
positive resultater!  
 

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


 

 

 
 
 

Aktivitet 

Hakadal IL langrenn har hatt stabilt antall medlemmer på treningsgruppene og i antall aktive 
i løpet av 2014, men vi har mistet noen løpere i de eldste gruppene. Treningene ble 
gjennomført hver tirsdag og torsdag med 4 treningsgrupper vinter/høst 2014, i tillegg til 
skileiken i vintersesongen.  
 
Det har vært arrangert felles langturer på lørdager i høsthalvåret, primært for de eldste 
gruppene. Pga. etableringen av Team Nittedal, så har det blitt mer trening på de eldste som 
er med her.  
 
Mange av barna fra treningsgruppene deltok på bygdekarusellen med renn både på Sørli og i 
Bjønndalen. 
 
HIL løpere deltok i vintersesongen i sone-, krets- og landsrenn, og mange hevdet seg bra i 
store og harde klasser.  HIL hadde også 4 deltakere med i hovedlandsrennet.  
 
Resultater 
Sesongen kom sent i gang, pga. snømangel, men HIL løperne leverte likevel mange gode 
prestasjoner. KM i langdistanse gikk av stabelen i Drøbak, og Eline Grønvold tok en fin 3. 
plass i jenter 15 år, mens det ble 9. og 10. plass til Fredrik Hesselberg og Anders Rogne i 
gutter 15 år. 
 

Bilde fra etableringen av Team Nittedal – Skytta mai 2014 



 

 

Sparebank 1 cup er en langrennscup for gutter og jenter i 13 og 14 års klassene. Resultatene 
fra 4 renn er tellende og gir grunnlag for seeding i finalen som utgjør det 5. rennet. Eline 
Grønvold ble nr. 4 i Sparebank 1 cup  jenter 15 sammenlagt, mens Anders Rogne ble nr. 21 
og Fredrik Hesselberg nummer 38. 
 
HIL hadde også deltakere i Hovedlandsrennet, Fredrik Hesselberg, Anders Rogne, Eline 
Grønvold og Heidi Brekkan.  
 
I Ungdommens Holmenkollrenn er det verdt å nevne at HIL stilte med 5 jenter og 4 gutter. 
Dette er som et norgesmesterskap for 13-14 åringer å regne og mange gode løpere er med.    
 
Hakadalsrennet ble avviklet på hjemmebane. Eline Storvik Grønvold og Lars Gustav Rogne 
tok hver sine seire i henholdsvis jenter 15 og M 17 og eldre . 
 
Hakadal fikk flere bygdemestere på hjemmebane i 2014. Rennet gikk i fristil og det ble seier 
til Line Kristiansen i klasse J11, og til Eline Grønvold i J15. 
 

 

 
Sebastian Plows mottar premien som en av klubbmestrene 2014 

 
Avslutning for treningsgruppene etter endt skisesong 
Skisesongen 2013/2014 ble avsluttet med pizzakveld og hygge på klubbhuset på Elvetangen, 
med utdeling av premier fra klubbmesterskapet, og høytidelige kåring av klubbmestre! Det 
ble valgt en noe annen vri i år, pga. en snøfattig vinter, men alle så ut til å kose seg!  
 

Juleavslutning (avslutning for barmarken) 
Avslutning for treningsgruppene før jul ble som tidligere år på Glitre. Her var det 
kombinasjonen bading og pølsespising, i tillegg til foreldremøte. 



 

 

 
Kveldsmat 
Treningsgruppene har hatt kveldsmat i skihytta hver 14. dag etter trening. Foreldrene er 
ansvarlig for innkjøp og tilberedning av maten. 
 
Skileik 
Skileiken 2014 hadde ca. 85 barn fra 4 til 11 år. Dette er omtrent det samme som året før. 
Dette kommer av god markedsføring, og et veletablert tilbud. 14 trenere/instruktører bidro 
til et veldig godt opplegg. Vi hadde tre telenorkarusellrenn i forbindelse med skileiken, et 
sprintrenn, skicross og ett vanlig renn. Vi ser at det blir viktig og rekruttere flere trenere inn i 
skileiken.  
 
Arrangementer 
Det ble gjennomført 3 telenorkarusellrenn med deltakelse både fra skileken og fra 
treningsgruppene, klubbmesterskap og bygdemesterskapet i langrenn - fristil. På 
bygdemesterskapet stilte ca. 150 deltagere fra hele bygda.  
Vi hadde i år for andre gang Hakadalsrennet, som igjen ble ett veldig bra renn med over 300 
løpere fra hele Akershus. 
 
Dugnader 
Det har vært 1 felles dugnad i 2014 i tillegg til at vi har kjøpt tjenester.  Stormen som var i juli 
gjorde store ødeleggelser på 
løype/anlegg, og vi måtte ha ekstern 
hjelp for å få alt i orden. Sten Are 
Grønvold har også lagt ned en 
betydelig innsats i forbindelse med den 
planlagte kunstsnø traseen. 
 

Trenere 

Sesongen 2014 har disse bidratt på 
trenersiden for treningsgruppene: 
Morten Kristiansen, Tommy Sørlien, 
Gunnulv Nord, Lars Erik Svestad, Marit 
B. Eithun, Frode Østbye, Gullveig 
Haugen, Anne-Grethe Gustavssen, 
Astrid Ruud, Eirik Hval Jensen og Carl 
Fredrik Skara.  
 
Høsten 2014 kom også Frank Taug og 
Rune Winum inn som  hjelpetrenere. 
 
I tillegg var det 14 instruktører for skileiken. 
 
Styret takker for innsatsen og håper på fortsatt innsats. 
 



 

 

Lysløypa 

Lysløypa har vært base både for vinter og høsttrening. Snøforholdene kunne ha vært bedre, 
og sesongen ble noe amputert i begge ender. Barmarks sesongen ble derfor unødvendig  
lang. 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. 
 
 

Økonomi 

Vår økonomi er tilfredsstillende, og våre inntekter brukes til anleggsutvikling og 
langrennstilbud til barn og unge. 
 
Kiosken i skistua har vært åpen hver torsdag i skisesongen. Bra omsetning og fin sosial 
ramme. 
 

 
Grethe Løkken og Wenche Grindalen styrte kiosken gjennom hele sesongen 

 
 
Kontingenter/avgifter: De aktive betaler medlemskontingent til Hakadal IL samt treneravgift 
til langrennsgruppa. Her er det to kontingenter, en for 12 år og yngre og en for eldre løpere. 
Skileiken har egen deltakeravgift. 



 

 

Sponsorgruppa 
Ble etablert i 2012, og har jobbet videre med prosjekter og innhenting av midler gjennom 
hele 2014. Gruppen har bestått av 2 personer, med back-up av leder. Denne har 2 
hovedfokusområder. Det ene er å hente inn nye sponsorer, den andre er å søke støtte til 
prosjekter gjennom fond, stiftelser etc.  
 
Våren 2014 ble det satt i gang et stort prosjekt for om mulig å få på plass en kunstsnø trase. 
Ting skjedde veldig fort, og gjennom godt samarbeid med kommunen, samt en gunstig 
avtale med en entreprenør, så ble et stort område ryddet, planert og gjort klart allerede i 
løpet av sommeren. Det ble også kjøpt inn noen få snøkanoner på høsten, for å kunne kjøre 
prøvedrift av anlegget. Arbeidet vil fortsette sommeren 2015 hvor det skal legges ned en 
permanent rørgate, og prosjektet forventes å stå ferdig til bruk senest 1.desember 2015. 
Anlegget er spillemiddelgodkjent, og har også mottatt støtte fra både Sparebank1 fondet og 
DNB fondet. 
 
Våre sponsorer 
 

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

 Nokab har kommet inn via hovedlaget. En avtale som er 3- årig og løper til 2016. 

 Nittedal Optiske 

 Saghuset Hesselberg AS  

 Lisas Syltetøy. Sponser kafeen med saft og syltetøy. 

 Bjerke Bygg – ny av året. 3-årig avtale 

 Glømmi. Utstyrsavtale/klubbavtale, i tillegg til at Glømmi gir et fast bidrag i form av 
utstyr 

 
En annen viktig inntektskilde er utdeling av giroer for «Lysløypas venner» til alle husstander i 
Hakadal. Det har også blitt hengt opp info om dette på tavlen på skistadion med en 
postkasse med giroer i, for eventuelle brukere av lysløypa som ikke bor i Hakadal.  
 
Sist men ikke minst så har det blitt satt opp et langt gjerde på stadion hvor vi kan fronte 
sponsorer med store plakater. Det ble i forbindelse med gravearbeider og drenering, satt 
opp nye gjerder på hver side av skihytta. Dette området kan også brukes til sponsorer.  
 
Det viktigste arbeidet for sponsorgruppa fremover blir å sikre gode budsjetter på konkrete 
tiltak vi ønsker å skaffe midler til. Stort sett alle fond/legater krever dette, og uten budsjett 
har det ingen hensikt i å bruke tid på å finne steder å søke midler på. 
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. 
 
Thor Arne Løkken er ute av sponsorgruppa, men vil bidra konkret i forhold til selve kunstsnø-
prosjektet også i tiden fremover, om enn i noe mindre grad.  
 

Medlemsutvikling 

Antall aktive barn/ungdom i treningsgruppene er omtrent som i fjor. 



 

 

 

Utfordringer/ma lsettinger 

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. 
 
Et viktig satsningsområde for 2015 vil være å få på plass kunstsnøanlegg, slik at vi kan få våre 
utøvere på ski så tidlig som mulig. 
 
Vi håper ellers på minst like stor aktivitet i 2015, og like mange ivrige barn og unge og 
foreldre som stiller opp. 
 
 
 

 
Anleggsarbeider sommer 2014 – ny kunstsnø trase 

 
 
Styret 
Hakadal IL Langrenn  
Januar 2015 


