
TIL LYSLØYPAS VENNER                                                                       

 

Vil du være med og støtte arbeidet med lysløypa i 

Varingskollen? 

 
Vi i Hakadal IL Langrenn er stolte av langrennsanlegget i Varingskollen.  

 

Til tross for en svært dårlig vinter, så har vi hatt skiføre i lysløypa vår siden november. 

 

Litt historikk: 

• Byggetrinn 1 var ferdigstilt og anlegget klart til bruk senhøstes 2005.  

• I 2008 ble det bygd klubbhus ved skistadion, og huset ble tatt i bruk våren 2009. 

• I 2014 ble det utført anleggsarbeider som forlenget lysløypa langs parkeringsplassen og rundt 

«Karikollen». 

• I 2015 fikk vi et permanent kunstsnøanlegg med intensjon om å kunne åpne sesongen  

1. desember hvert år, i en løype på ca. 1 km. 

• Høsten 2017 var vi ferdige med fase 2 av kunstsnøanlegget og fikk lagt snø i hele 1-

kilometeren i tillegg til stadionområdet.  

• Sommeren 2019 gjorde vi ferdig fase 3, slik at vi har totalt 3–3,5 km løype med kunstsnø 

under normale forhold. 

 

Lysløypa (1,2 km og 4 km) er hovedarenaen for aktivitetene til HIL Langrenn: skitrening, skileik og 

skirenn. Takket være det nye kunstsnøanlegget kan vi arrangere Hakadalsrennet i desember hvert år til 

glede for over tusen skiløpere fra Oslo og Akershus. 

 

Vil du gi et bidrag til arbeidet vårt? 

Lysløypa er et tilbud for alle bygdas skiløpere og turgåere som ønsker å gå på ski. Lyset i lysløypa 

tennes ved skumring og lyser til kl. 23.00 hver kveld. Inne på stadion har vi også satt opp en 

hinderløype til sommerbruk og en helårs gapahuk med bålplass og ved til fri bruk for alle. Driften og 

vedlikeholdet av lysløypa og familieløypa medfører store økonomiske kostnader for oss, og vi er 

avhengige av DITT bidrag for at vi skal klare å ha perfekte spor og godt lys i løypa! 

 

Du støtter oss ved å betale en valgfri sum gjennom 

• konto nr. 2030 20 35297 – merk betalingen med for eksempel «Bidrag lysløype kr 200» 

• Vipps – koden vår er 103292, velg «Annet» og «Lysløypas venner» 

 

Mer info om lysløypa finner du på www.hakadal-il.no. Tusen takk og riktig god tur! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Hakadal IL Langrenn 

Postboks 113 Åneby 

1485 Hakadal 

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

