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STYRET

Styret har i 2019 (etter årsmøtet i februar 2019), bestått av følgende representanter
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Sportslig leder:
Styremedlem - sekretariat:
Styremedlem - rekruttering:
Styremedlem/gruppeleder Freeski:
Styremedlem - material

Truls Klokkerud
Ikke besatt
Berit Jorid Flore
Tore Weldingh
Kenni Riise
Arne Hustoft
Trine Sevaldsrud
Lars Fjeldstad

Valgkomité:

Åslaug Skøien Varsi og Atle Tangen

Det er avholdt 10 styremøter i perioden.

2019 - takk for et godt alpinår!
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FRA STYRET
Årsmeldingen for 2019 representerer en oversikt over aktivitetene i alpingruppa i sesongen 2018/19 –
altså forrige sesong på det tidspunkt hvor årsmeldingen skrives (februar 2020). Det er mye som skjer i
Hakadal IL Alpin & Freeski og forrige sesong fremstår allerede som et fjernt minne :)!
Gjennom sesongen har Varingskollen utgjort vår hjemmearena for trening, både barmark og på ski, og
for begge deler kan vi igjen rapportere om meget gode treningsforhold. Vi har også arrangert en rekke
renn i Varingskollen gjennom sesongen og nok en gang har Varingskollen vist seg som meget egnet og
attraktiv arena for dette, selv om dessverre forholdene under FIS-rennet i februar ikke var optimale og
ga en avlysning av den ene renndagen.
Sportslig har våre utøvere vært godt synlig gjennom sesongen og høydepunkter har vært Thea
Stjernesund sin debut i Worldcup. Oscar Aaneby sin 2.plass i SL under HL på Oppdal skal også nevnes,
i tillegg til Jonas Buer som blant annet var synlig som prøvekjører under Senior VM i Åre.
Christian Nummedal har også denne sesongen vært på landslaget, og har deltatt i Worls cup og, kommet
på 3. plass i NM både i NM Big Air og 3. plass i NM Slopestyle.
Hakadal alpin har også denne sesongen hatt flere utøvere på skigymnas.

Oscar Aaneby klinket til og tok 2.plassen i SL under HL på Oppdal
Dugnadsarbeide med det nye sekretariatet har vært jevnt pågående gjennom sesongen og utover høsten
2019. Samtidig har HIL Hovedlag gjort investeringer i bygget som del av avtale for at bygget skal
fungere som midlertidig klubbhus for hele HIL frem til 2021. Det er gledelig å konstatere at bygget nå
fremstår med svært stor bruksverdi.
Et solid sportslig tilbud er identifisert som svært viktig for å bringe klubben videre både i forhold til
utvikling og progresjon for utøvere vi har i klubben – men også for å øke rekrutteringen. Styret
gjennomførte derfor mot slutten av sesongen en ansettelse av hovedtrener på heltid, som i tillegg til sitt
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ansvar som hovedtrener for U14/U16 også har hovedansvar for klubbens sportslige tilbud, totalt sett, for
alle årsklasser. Erfaringene så langt med denne løsningen er svært gode og styret mener at det sportslige
tilbudet er betydelig styrket.
Gjennom sesongen har vi også styrket samarbeidet mellom klubbens to utøvermiljøer; tradisjonell alpin
racing og «Freeski». Her ønsker vi å utløse synergier på områder utover administrasjon og felles
økonomi, eksempelvis trening og skadeforebygging. Dette arbeidet er pågående, men har blant annet så
langt gitt seg utslag i et foreslått navneskifte til «Hakadal IL Alpin & Freeski».
Det var også gledelig å kunne gjennomføre sesongavslutning / kick Off for ny sesong i Lillesalen på
kulturhuset Flammen i mai. Arrangementet hadde god oppslutning blant utøvere og foreldre, og det var
«stinn brakke» når blant annet Thea Stjernesund fortalte om veien frem til WC-alpinist og hennes
erfaringer fra første sesong på landslaget.

Thea Stjernesund var populær gjest under sesongavslutningen på Flammen i mai
På samme arrangement lanserte vi også visjonen for videreutvikling av klubben i ett tiårs perspektiv:
WC2030 hvor målet er gjennomføring av WorldCup renn i Varingskollen om 10 år.

Her er det reisen frem mot målet som er det viktigste med god vekst gjennom aktiv rekruttering og
milepæler underveis som arrangør av nasjonale mesterskap, E-cup etc. Her kan utvikling av klubben og
idrettens behov (og tilgjengelig finansieringskilder som dette utløser) kobles til utvikling av
Varingskollen..
For styret i Hakadal IL Alpin & Freeski
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Truls Klokkerud
Leder

ØKONOMI

Fremlagt regnskap følger kalenderåret 2019, og avviker fra den sportslige kalenderen/sesongen, som går
fra 1. mai til 30. april. Posteringene i regnskapet vil avvike fra sesong til sesong, så det er ikke alltid like
enkelt å sammenligne tallene for årsregnskapet.
Hakadal IL Alpin & Freeski hadde i 2019 inntekter på kr 2.837.247,- og kostnader på kr 2.727.664,-.
Regnskapet for 2019 viser dermed et overskudd på kr 102.582,-.
Regnskapsfører er Heidi Dalan, som også benyttes av hovedlaget.
Inntekter
• Den største inntektsposten er skimessa, som hadde en omsetning i 2019 på kr 1.127.901,-, som er en
økning med 150.000 fra 2018. (Tallene inkluderer ikke Varingskollens salg av heiskort, og heller
ikke vår egen omsetning av Skileik-kurs på messa).
• Skileik har en total omsetning i 2019 på kurs som er gjennomført i 2020 på kr 163.710 som er en
nedgang fra kr 225.955 året før. Nedgangen antast å ha sammenheng med den dårlige vinteren
2019/20 – samt også at flere andre klubber på Romerike har etablert tilsvarende tilbud.
• Momskompensasjon er på kr 163.941,- som er en økning på ca 11.000 fra året før.
• Startkontingenter på renn er totalt ca kr 200.000,-, som er en oppgang fra året før.

Rekordomsetning på Hil alpin Skimessa i Bjertnes hallen oktober 2019.
Kostnader
• Lønnskostnader var 846 450 kr i 2019, mot 865 904 kr i 2018.
• Det er også brukt en større sum på kjøp av utstyr (porter og tidtakingsutstyr) i 2019.
• Samlingskostnadene er vesentlig senket i fht. 2018, i hovedsak skyldes dette at høstferiesamlingen
ble avholdt på Juvass i stedet for i Alpene.
Sekretariatet
I 2019 har Hakadal IL Alpin & Freeski bare brukt mindre beløp til sekretariatet. Avskriving på 28 310
kr.
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Treningsavgift
Hakadal IL Apin & Freeski har i 2019 benyttet Medlemsnett for fakturering av medlemsavgift, som
også er HILs medlemsregister. Fra nyttår gikk HIL og Hakadal IL Alåin & Freeski over til å benytte
NIFs system KlubbAdmin til medlemsregister og -fakturering.
Hakadal IL Alpin & Freeski har 24 500 kr i utestående treningsavgifter, som ikke fremkommer i
regnskapet.
For detaljer vedrørende lagets økonomi vises det til regnskap og balanse.
Økonomiansvarlig
Berit Jorid Flore
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TRENINGSGRUPPENE OG IDRETTSÅRET

Sportslig leder
Vi har i sesongen 2018/19 hatt følgende treningsgrupper med trenere;
U16/U14:
(Andreas Løchen/Kristoffer Haugland/Andre Hagen)
U12:
(Pernille Sørlie/Mats Andreas Sørlie)
U10:
(Birk Øines/Eline Manger)
Rekrutt:
(Pernille Sørlie/Christian Garbrandt Olsen/foreldre)
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 før høsten nærmer seg. Mange fra
klubben løp Varingskollen Opp 4. september 2018 som er blitt en tradisjon der man kan måle seg mot
tidligere tider satt av andre utøvere i alpingruppa.

God stemning under samling i Hemsedal, tidlig i sesongen 2018
I oppkjøringen til sesongen, høstferien 2018, var gruppe U16/U14 i 2018 i Hintertux, Østerrike. Dette er
8-9 dager på ski i fantastiske alpine omgivelser. Denne samlingen er gjerne høydepunktet på høsten, og
er i tillegg en viktig sosial tur. Høsten bestod for U14/16 for øvrig av treningssamlinger på Juvass,
Valdres, Aurdal, Hafjell og Hemsedal. U10 og U12 var fire dager på Juvasshytta.
Skisesongen hjemme startet i overgangen november/desember. U14/16 deltok på fartssamling Kvitfjell
primo januar. Uttak til internasjonale barnerenn foregikk på Hafjell og Kvitfjell 18-19. januar. NSF
Breddesamling for fart ble gjennomført på Hafjell primo februar, med påfølgende rangeringsrenn i SG.
Klubbmesterskapet er viktig for klubben da det er et arrangement der gruppene helt fra U10 og opp til
U16 og jr konkurrerer i samme løype, samt at mange foreldre deltar. Klubbmesterskapet er derfor et
godt sosialt tiltak i gruppa, og ble avviklet fredag 1. mars.
Sesongen ble avsluttet med sesongavslutning i Lillesalen i Flammen primo mai 2019, der vi også var så
heldige å få besøk av Thea Stjernesund. Foruten Thea har Hakadal i sesongen 2018/19 vært representert
med veldig mange dyktige utøvere i både FIS-renn, Europacup og verdenscup.
Hakadal alpin IL– Årsberetning for 2018

Side 7 av 24

Vi har denne sesongen også veldig mange løpere på skigymnas. Det har blitt mange gode resultater for
denne gjengen.

Våre egne løpere var godt synlig på pallen under Hakkebakkerennet som ble avviklet i januar 2019.
I Varingskollen har vi gjennom sesongen hatt meget gode treningsforhold. Det at vi får trene på
hjemmebane er en stor fordel for oss da det bidrar til mindre reising og mindre utgifter. Vi har også
arrangert flere renn i egen bakke for flere årsklasser: Karusellrenn og Hakkebakkerennet for U12 og
yngre, Varingskollenrennet for U14/16 og FIS-renn. Gjennomgående har forholdene vært meget gode,
men dessverre måtte et av FIS-rennene avbrytes pga for dårlig underlag i Ola under renndagen.
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.
Hilsen
sportslig leder Tore Weldingh
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Alpin skileik 2019
Koordinator og leder for Skileiken har vært Martin G. 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 2019 besto av 12 instruktører.
Forarbeide
Forarbeidet ble lagt ned fra oktober 2018, hvor man klargjorde for påmelding og besvarte relaterte mail
som kom inn. deltager.no ble brukt som påmeldingside. Vi startet påmeldingen på skimessa. Dette var
en kjempesuksess med nesten 60 påmeldte første dagen. Det ble samtidig lagt arbeid i å finne egnede
instruktører til skileiken, også under skimessa. Dette ble gjort med annonsering på Facebook, og
kontakt av venner og kjente. Vi hadde totalt 142 påmeldte barn i sesongen 2019.
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.
Hilsen
Martin G. Olsen
Leder for Skileiken Hakadal alpin
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Rekrutt U8 (våre yngste skiløpere)
Trenere: Christian Garbrandt Olsen og Pernille Sørlie
Barmark
Gruppen hadde ingen barmarkstrening høsten 2018.
Vinter, Varingskollen
Gruppen hadde ingen treninger fra starten av Varingskollens åpning. Dette pga. manglende trenere. Fra
midten av januar ble det startet opp rekrutt-trening med nevnte trenere. Det var varierende deltakelse
med mellom 4 og 10 løpere. Pga. manglende tilbud tidlig på vinteren ble et par utøvere som skulle vært
med på rekrutt i U10.
Renndeltagelse
De fleste deltok på karusellrenn og Hakkebakkerennet. 2-4 utøvere deltok også i renn utenfor klubben.

Skiglede i Hakkebakken
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Treningsgruppe U10 (9-10 år) og U12 (11-12 år)
Trenere: U12:
Pernille Sørlie, Mads Andreas Sørlie, Linda Amundsen
U10:
Eline Manger, Birk Øines,
Foreldrekontakt:
Dag Mylius
Nok en flott sesong er over med god deltakelse på treninger både på barmark og ski!
Barmark
Barmarksesongen startet i august med utetreninger. Høyt aktivitetsnivå som ble godt mottatt av
utøverne. Benyttet nærområdet til mye gode treninger. Topptur/vaffeltur til toppstua ble det også i løpet
av høsten.
Høstferiesamling
Årets høstferiesamling gikk også av stabelen på Juvass sommerskisenter med 10 utøvere og stormende
jubel. Gode treningsdager på ski samt noe ruskeværstrening i hall på Lom. Utfordringer rundt transport
ble det også til tider pga. vanskelige kjøreforhold. Topp innsats fra alle involverte.
Halltrening
Etter høstferien ble det en periode med halltreninger før vi stolt kunne starte skitrening i egen bakke ved
månedsskifte november/desember.
Skisesongen
Når skisesongen var i gang var det om å gjøre å utnytte snøen max. Det ble gjennomført to treninger i
uka pluss en del helgetreninger. Mot slutten av sesongen fikk vi også gleden av tre ukentlige treninger.
Fra midten av januar startet også rennsesongen med våre Karusellrenn! God deltagelse på alle renn og
vel gjennomført arrangering. Noen utfordringer med snø hendte det vi måtte ta oss av. Men man klager
ikke på for mye snø! Andre renn deltok klubben også på rundtomkring i Akershus.
Skitrening i egen bakke fikk vi gleden av helt frem til påske.
Bama
Det ble også gjennomført tur til Bama på Ål med 12 utøvere ifra U8 til U12. En fantastisk tur med gode
sosiale øyeblikk i bakke og mye lek på hotell til glede for utøvere og foresatte.
Donald Duck Wintergames
Etter påske var det klart for Donald Duck Wintergames på Hemsedal. Dette er alltid en flott
«sesongavslutning» nå med opp mot ti utøvere i aksjon fra de forskjellige gruppene.
Straks skiene fikk sin sommervoks og bunadssølvet ble pusset startet klubben opp med barmarksesongen igjen allerede 15 mai.
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Takk for en flott sesong!
Foreldrekontakt for U10/U12
Dag Mylius
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Treningsgruppe U14/U16 (13-16 ÅR)
Treningsgruppe U14/16 bestod av 10 utøvere og en juniorutøver, seks jenter og fem gutter. Andreas
Løchen var hovedtrener, og André Hagen bisto etter behov – som særlig i barmarksesongen var stort
siden hovedtrener Andreas måtte operere korsbåndet. Kristoffer Haugland var også med som
hjelpetrener både på barmark og på samlinger på ski.
I barmarksesongen fra mai til november trente gruppa tre ganger i uka variert med løping, sykling,
rollerblading og styrke. For første gang på mange år arrangerte ikke Hakadal Alpin Hardhausen, men to
av utøverne var med på USKs variant.
Det ble arrangert samlinger på ski på løpende bånd ut over høsten, og i høstferien reiste utøverne til
Hintertux. I slutten av november ble Hakkebakken åpnet, og gruppa kunne begynne med trening i eget
anlegg. Gruppa trente tre ganger i uka med enkelte tilleggsøkter i helgene.

Luftige svev under NSF sin fartssamling på Hafjell, februar 2019.
Som vanlig deltok utøverne på kvalikrenn, Eco Cup, Telenorlekene på Vassfjellet, Hovedlandsrennet på
Oppdal og Donald Duck i Hemsedal. Resultatmessig tok Oscar Åneby virkelig for seg på HL, med seier
i teamevent og andreplass i slalåm. En stor andel av gruppa deltok også denne sesongen på NSF sin
fartssamling på Hafjell, med påfølgende SG rangeringsrenn.
Foreldrekontakt for U10/U12
Atle Tangen
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Freeski sesongen 2018/19
Trenere:
Marcus Joteig, Andreas Viken og Eirik Tøraasen
Leder:
Inge A. Johansen, Trine Sevaldsrud valgt på årsmøte vinter 2019
Jibbegruppa hadde i 2018/2019 omtrent 30 utøvere som deltok i organisert trening igjennom høst og
vintersesongen. 2 av disse utøverne var aktive i forskjellige konkurranser, hovedsakelig i Norgescupen i
regi av NSF. Det var også noen utøvere som konkurrerte i aldersbestemte klasser.
Gruppa har økt jevnt de siste 3 årene og har mange unge utøvere som er i en alder og på et nivå som
gjør at de naturlig nok ikke har prioritert konkurranser.
Også denne sesongen leide vi Heminghallen fra ultimo august til ultimo desember. Tiltaket er populært
blant utøverne og bidrar positivt til å videreutvikle treningstilbudet i jibbegruppa.
I tillegg til trening i Heminghallen trente vi barmark i lysløypa i Varingskollen. Her har vi variert
treningen mellom «summer set-up» og tradisjonell barmarkstrening med fokus på kondisjon og styrke.
Oppmøtet i Heminghallen og barmarkstreningen har vært veldig bra.
Vi startet opp med treninger i Varingskollen i begynnelsen av Desember.
Vi trente tirsdager og torsdager kl.1900-2100 gjennom hele vinteren i Varingskollen. I tillegg har det
blitt gjennomført noen treninger på Big Air i Wyller for dem som konkurrerer og mestrer så store hopp.
7-9 desember var vi på samling på Vierli. Det var bra forhold og vi hadde godt utbytte både sportslig og
sosialt.
I mars arrangerte Big Air konkurranse etter for Oppland freeski cup. Konkurransen var et vellykket
arrangement.Vi gjennomførte også en sosial samling i Frognerbadet med bading.
Vi har vært godt representert i konkurranser med utøvere som er i klubben daglig, på skigymnas og
landslag.
Vetle Moltzau f. 2003
Deltagelse i Norges cup
Iver Berg Johansen f. 2003
3 plass NM junior Slopestyle
10 plass NM junior Big Air
Ola Fjeldstad f.2006
3 plass hovedlandsrennet Big Air
Birk Paalgard
2 plass NM Big Air
I tillegg har vi Christian Nummedal på landslaget
3 plass NM Big Air
3 plass NM Slopestyle
Deltagelse World cup og X-Games
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For øvrige resultater i Norgescupen se denne link:
https://www.skiforbundet.no/freeski/arrangement/nasjonale_konkurranser/norgescup-nm-hlresultater/resultater-2018---2019/
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For Freeski gruppa
Kristian Nordby

Hakadal alpin IL– Årsberetning for 2018

Side 16 av 24

SEKRETARIAT
Høsten 2018 ble det gjort en stor dugnadsjobb utvendig på bygningen, der det blant annet ble lagt gulv
på terrasse oppe, montert plater mellom kledning/bakke, og beiset. I løpet av sesongen 2018/2019 er det
også montert garasjeporter, og lagt belegg og bygget hyller i bodene, så nå fremstår sekretariatet som et
velfungerende klubbhus for alpingruppa.
Som en del av prosjektet med å bygge ny barneskole på Elvetangen, måtte HILs eksisterende klubbhus
rives, og våren 2019 ble det besluttet at sekretariatet i byggeperioden frem til sommeren 2021 skal
benyttes som felles klubbhus for alle gruppene i HIL. Som kompensasjon for at Nittedal kommune
slapp å leie brakker for å etablere midlertidig klubbhus, bekostet kommunen legging av VA til
sekretariatet, samt etablering av toalettfasiliteter og kjøkken i sekretariatet.
Det meste av denne jobben er gjort sommeren 2019 av eksterne entreprenører, men mye dugnadsarbeid
er lagt ned i blant annet de- og remontering av kjøkken fra Elvetangen.
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