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1 OM ÅRSBERETNINGEN  
Årsberetningen følger nå kalenderåret og er avgitt for kalenderåret 2021.  

 

2 STYRET 
Styret har i 2021 (etter årsmøtet i mai 2021), bestått av følgende representanter:  

 

Leder:     Truls Klokkerud 

Nestleder:    Ikke besatt  

Økonomiansvarlig:   Wendy Hornum  

Sportslig leder:   Tore Weldingh 

Styremedlem - rekruttering:  Mia Lindgren   

Styremedlem/gruppeleder Freeski: Tiril Broch Aakre   

Styremedlem - material   Lars Fjeldstad  

 

Valgkomité:    Mirjam Andersen  

 

Det er avholdt 10 styremøter i perioden. 

 

3 FRA STYRET  
Kalenderåret 2021 var enda uvanlig år for Hakadal IL Alpin & Freeski. Også dette året opplevde vi at 

Covid19 satte store begrensninger på utøvelse av idretten vår – særlig ifht bortfall av omtrent samtlige 

renn.  

 

Derimot har vi vært heldige som har hatt anledning til å trene omtrent som normalt, blant annet med 

svært gode treningsforhold i vår hjemlige arena, Varingskollen. Høyt aktivitetsnivå gjennom 

treningsaktiviteter har vært prioritert, også gjennom bruk av penger på leie av Varingskollen utenfor 

ordinær åpningstid.   

 

Rekruttering er viktig for klubben og det var gledelig med god tilvekst på rekruttkullet, bla med mange 

som kom fra alpin skileik. Det å ivareta denne tilveksten er svært viktig oppgave fremover.  

 

Økonomien i klubben er ved utgangen av året god med en sterk balanse og bra med penger på bok – 

men resultatregnskapet for 2021 viser et betydelig negativt resultat og det er en varsellampe som må tas 

alvorlig. Over tid kan vi ikke drive i underskudd og nødvendige tiltak må diskuteres og gjennomføres i 

tiden som kommer.  

 

Foreldreengasjementet i fortsatt varierende og med delvis potensiale for å styrkes – det må fortsatt være 

et mål å engasjere enda flere foreldre til ulike oppgaver. Dette sammen med rekruttering samt å bidra til 

å utvikle Varingskollen til en enda sterkere arena for idretten er viktige utviklingsoppgaver.  

 

For styret i Hakadal IL Alpin & Freeski 

Truls Klokkerud 

Leder   

 

4 ØKONOMI 
Fremlagt regnskap følger kalenderåret 2021, og avviker fra den sportslige kalenderen/sesongen, som går fra 

1. mai til 30. april. Posteringene i regnskapet vil avvike fra sesong til sesong, sammenlikningen fra vil derfor 

være noe utfordrende.  
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2021 var også preget av Korona med restriksjoner. Dette har nok i stor grad påvirket rekruttering i de yngre 

gruppene, inkludert Skileiken. De fleste inntektsbringende renn ble avlyst, dette gjenspeiler seg i regnskapet. 

Det ble heller ikke utbetalt noe koronakompensasjon i 2021.  

 

Hakadal IL Alpin & Freeski hadde i 2020 inntekter på 1.902.217,- kr og kostnader på 2.116.181,- kr. 

Regnskapet for 2021 viser dermed et underskudd på kr -211.317,- kr.  

 

Regnskapsfører er Heidi Dalan, som også benyttes av hovedlaget.  

 

Inntekter  

• Det er fakturert treningsavgifter for 357,-218kr i 2021   

o 250.100,-kr Alpingruppa  

o 107.000,- kr Freeski  

• Skimessa ble gjennomført i 2021 gir inntekt på 122.000,-kr, dette er nedgang fra tidligere år. Årsaken er 

blant annet at vi mistet en viktig leverandør kort tid før messa. Det bemerkes et gjenstående varelager til 

skimessa 2022 som ikke er regnskapsført..  

• Skileik viser en nedgang fra 134.820,- i 2020 til 81345,- kr i 2021.  

• Momskompensasjon er på 104.252,- kr, som er en reduksjon fra 193 889,- kr året før.  

 

Kostnader  

• Totale lønnskostnader var 619 642,- kr, mot 702 006,- kr i 2020. Hovedtrener (70% fast stilling) hadde 

foreldrepermisjon deler av 2021, derfor er fastlønn noe lavere mens timebetalte trenere har økt.  

• Leie av treningsfasiliteter har en vesentlig økning fra 43.306,- i 2020 til 99.435,- kr i 202. 66.935,- kr av 

dette har gått til leie VK utenfor åpningstid, i tillegg til dette har SNØ blitt tatt i bruk i økende grad.  

• Det er vært behov for oppgradering av idrettsmateriell og treningsmateriell både til alpingruppa og 

skileik, inkludert tidtakerutstyr. Dette er gjennomført i 2021 innenfor rammen på 120.000,- kr tildelt av 

Sparebank stiftelsen DNB 

 

Det har vært regnskapstekniske utfordringer med periodiseringer samt samlingskostnader som har medført 

økt kostnader med ca. 60.000,- kr som er ført i 2021, disse er tilhørende 2020.  

 

For detaljer vedrørende lagets økonomi vises det til regnskap og balanse. Hakadal IL Alpin & Freeski.  

 

 

Økonomiansvarlig  

Wendy Hornum  
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5 TRENINGSGRUPPENE OG IDRETTSÅRET 
5.1 Sportslig leder  

Vi har i 2021 hatt følgende treningsgrupper med trenere; 

U16/U14:  Marko Sredic 

U12:   Marko Sredic, fra høsten Tom Knudsen 

U10:   Håvard Klokkerud og Marius Tangen  

Rekrutt:  Veronica Burhol og Lisa Forårssveen 

 

Grunnet corona ble det vinteren 2021 knapt nok arrangert renn i det hele tatt. USK-farten i Åslia var 

omtrent det eneste rennet våre løpere deltok på. 

 

Treninger gikk imidlertid stort sett som normalt, selv om corona gjorde at det var store restriksjoner, 

eksempelvis forbud mot å heise sammen, forbud mot å møtes inne etc. Dette var merkbart negativt for 

barnegruppene. At man ikke fikk arenaer eksempelvis med felles kveldsmat virket negativt for 

miljøbyggingen. Samtidig var alpint av de få idrettene som kanskje kunne drive aktivitet noe i nærheten 

av normalt.  

  
 

På vårparten ble det gjennomført flere samlinger på Juvass, i stor grad samarbeidet vi med USK og 

dette fungerte veldig godt. Det ble også gjennomført mange fine økter i SNØhallen, og klubben er 

tilfreds med å begynne å finne ut av hvordan man kan benytte SNØhallen mest mulig optimalt. Det er 

synd å registrere at SNØ-hallen nå har endret policy som vil gjøre det langt vanskeligere og langt dyrere 

å få trent med porter. Samtidig vil det bli mer åpning for å kjøre frikjøring, som er positivt. Klubben har 

også i 2021 med stor suksess fått trent mye i egen bakke i helger, før åpningstid og etter åpningstid. 

Dette kommer i tillegg til normalt tre treninger i ukedagene. Det er ønskelig at dette fortsetter, samtidig 

som det er ønskelig at klubben selv kan få opplæring i heiskjøring slik at kostnadene for bakkeleie 

forhåpentligvis kan gå ned.  

 

Klubbrenn GS ble avviklet 18. februar med 32 startende. Klubbmesterskapet oppleves som et særdeles 

viktig arrangement mhp klubbfølelse. Det ble ikke avviklet hverken Hakkebakkerenn, Varingskollrenn, 

Telenorkarusell eller FIS-renn i 2021. Fravær av renn er ikke heldig, renn er viktig for rekrutteringen. 
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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, men våren 2021 ble noe amputert hva 

gjelder barmark grunnet foreldrepermisjon for hovedtrener, pluss fortsatt delvise begrensninger med 

coronarestriksjoner. Dette ble delvis forsøkt kompensert på andre måter, trening i andre idretter, samt 

med forventning om egentrening. En gruppe av barna etablerte treninger på egen hånd. Etter hvert var 

hovedtrener tilbake og fellestreninger gjenopptatt. Ettersom gruppestørrelsene ikke er veldig store ble 

det til tider arrangert barmark for 12/14/16. Stor strekk i alderssammensetning, kombinert med strekk i 

fysiske forutsetninger skaper behov for å skape barmark som passer for flere. Da vil det alltid være noen 

som syns det blir for hardt og noen som syns det er for lett.  

 

IRONMAN ble avviklet 1. juni og 14. oktober på sentralidrettsanlegget på Rotnes. Det var færre 

deltakere enn året før.  

 

 
 

Mildvær og snøsmelting på sommeren gjorde at Juvass stengte tidlig i juli. Deretter åpnet det så vidt rett 

før høstferien. I oppkjøringen til sesongen, høstferien 2021, dro U12/14/16 på Juvass, akkurat som i 

foregående to år. Det ble først noen gode skidager, før mildværet kom over natten og hele breen var 

blåis. Klubben reiste da rett til SNØhallen og gjennomførte økt samme dag og resterende deler av 

høstferien. Dette var andre året på rad det var utfordringer på Juvass. Kvitfjell var ikke åpent med 

tidligsnø høsten 2021 slik som de to foregående årene. Mellom-Europa vurderes for neste års høstferie. 

 

Barmark for U10 og rekrutt startet på høsten.   

Det var igjen en seig høst og tok tid før første skitrening i Hakkebakken 6. desember som var omtrent 

samme dato som året før.  

 

Familiesamling ble gjennomført første helgen i desember på Kvitfjell. Kvitfjell har også en svært dårlig 

forvinter og vi opplever at det er veldig trangt på Kvitfjell denne helgen.  

 

Klubben har i mange år vært inne i en negativ utvikling med hensyn på antall utøvere, og dermed 

reduseres også foreldregruppene som er viktige for rennavvikling. Klubben sliter med å lykkes helt fra 

rekrutt og kanskje særlig gjennom den viktige U12-gruppen med ha tilstrekkelig robuste grupper og 

med god foreldreinvolvering. Selv om alpint i utgangspunktet er en individuell idrett som har blitt 

mindre rammet av coronarestriksjoner enn andre idretter, så har elementer som fravær av mulighet for 
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sosiale samlinger, forbud mot å heise sammen etc ført til at enkelte melder at disse restriksjonene går 

utover trivselen. Den nedadgående trenden er ikke spesiell for Hakadal, man ser det samme hos de 

fleste naboklubber der de viktige U12-gruppene er marginale. Høsten 2021 er det imidlertid tegn på at 

trenden stopper opp eller snur. Det gjøres et svært godt arbeid i rekruttgruppen og der er det mange 

ivrige foreldre som er engasjerte og bidrar i bakken.  

 

En svært erfaren og engasjert trener som begynte i U12 på høsten har også bidratt positivt inn ikke bare 

i egen gruppe, men skaper engasjement i andre grupper. Det vil jobbes for at det i enda større grad blir 

flere foreldre som engasjerer seg som trenere, enten formelt eller i løsere støtteroller. Vi tror dette er 

avgjørende for å skape en mer robust klubb, og det er ikke minst her kostnadene ligger. Foreldre i yngre 

grupper melder fra om at de syns treningsavgiften oppover i alderstrinnene er for høy. Med de øvrige 

inntektsgrunnlagene klubben har så kunne den egentlig lagt treningsavgiftene på et helt marginalt nivå, 

dersom foreldregruppene hadde bidratt i bakken i større grad.   

 

 
 

Utstyrs- og infrastrukturmessig er klubben nå meget godt stilt. De senere årene er det lagt ned en massiv 

innsats i klubbhuset, som nå fremstår med meget gode fasiliteter for klubbdriften. Utstyrsmessig er det 

de senere årene gjort store investeringer. Klubben har nå svært mange fullt fungerende samband, ti nye 

driller med bor, et svært stort antall porter i størrelser fra kortstaur, 25mm, 27mm til 30mm. Komplett 

nytt trådløst timingutstyr ble anskaffet i 2021 med en kostnad på ca 80tnok. Det er også komplettert 

med nye Tag Heuer klokker, Alge fotoceller, samt at det i 2021 er nedlagt en stor innsats for å reparere 

timingkabelen som ligger i Ola-løypa. Denne har vært en hodepine i flere år, men problemet ble 

omsider identifisert og feilrettet.  

 

Nye fastmonterte sambandsløsninger er etablert både i Hakkebakken og Ola. Tusen takk til klubbens tre 

meget erfarne tidtakere som bidrar til å holde klubben aktiv lenge etter at deres egne barn er ute av 

klubben, det setter nåværende medlemmer enormt pris på. Ingen timing, ingen renn. Og klubben 

fortsetter med å forsøke å «de-mystifisere» timing slik at flere nye kan komme inn på dette området. I 

2022 planlegger klubben å investere ytterligere i utstyr på dette område slik at det blir enklere for nye 

foresatte å sette seg inn i dette. 

 

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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5.2 Alpin skileik 2021 

Koordinator og leder for Skileiken har vært Martin Garbrandt 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 jan-mars 2021 besto av 11 instruktører 

Instruktørkabalen kurs desember 2021 besto av 8 instruktører av 10(sesongen). 

 

Forarbeide 

Forarbeidet ble lagt ned fra september 2020, hvor man klargjorde for påmelding og besvarte relaterte 

mail som kom inn. deltager.no ble brukt som påmeldingside. Dessverre utgikk skimessa, som har vært 

startskuddet de siste årene, dette resulterte i tregere start påmelding. Det ble samtidig lagt arbeid i å 

finne egnede instruktører til skileiken. Dette ble gjort med annonsering på Facebook, og kontakt av 

venner og kjente, samt gamle instruktører.  

 

Skileik Januar-Mars 2021  

Vi hadde totalt 96 påmeldte barn i sesongen 2021, som er en nedgang fra 107 barn fra 2020. Dette 

skyldes antageligvis covid-19 og endringer i oppsett. 

 

Veien videre 

Etter kursslutt ble det tatt en evaluering av skileiksesongen i form av spørreundersøkelse til instruktører 

http://deltager.no/
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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. Veien videre jobbet vi videre 

med løsning for 21/22 sesongen. Vi valgte å gå over til helgekurs for sesongen fra 20/21. Hvorav 2 

dager à 3 timer (lør/søn), og kutte til kun kurs for nybegynnere og viderekommen pga å få kunne samlet 

det inn i et mindre tidsperspektiv, og mindre sjanse for smitte av covid-19. Første helgen for 21/22 var 

18-19. desember 2021 med 17 påmeldte. Dette har fått gode tilbakemeldinger de 2 årene vi har kjørt 

denne varianten. 

 

Hilsen 

Martin Garbrandt Olsen 

 

5.3 Rekrutt U8 (våre yngste skiløpere) 

Trenere: Veronica Burhol og Lisa Forårssveen – pluss sterk foreldeinvolvering 

  

Utviklingen fra 2020 har fortsatt videre i 2021.  

  

Grepet med gjennomføring av Skileik til helgebasert opplegg har gjort det mindre uklart hvor skillet 

mellom skileik og rekrutt går. Endringen har medført at barn melder seg på skileik med gjennomføring i 

en helg, og hvis de liker dette går de over til rekrutt og trener en gang pr uke gjennom vinteren.  

 

Gjennom vinteren var det økende deltakelse etter hvert som skileikkursene ble avviklet. 

Rekrutt hadde trening til begynnelsen av april 2021. Det ble 6 uker med barmarkstrening på Kirkeby 

skole før Varingskollen åpnet. Første skitrening i sesongen 21/22 ble 7. desember. Videre har det vært 

treninger hver tirsdag. Før dette ble det også arrangert en familiesamling på Kvitfjell hvor noen av 

rekruttene også var med.   

 

 
 

Rekrutt har også hatt mulighet til å delta på Telenor Karusellrenn. Koronasituasjonen gjorde at det i 

2021 kun ble arrangert ett renn. Det var allikevel mulig å gjennomføre treninger dog med periodevise 

begrensninger på deltakelse for de bosatt utenfor Nittedal kommune. 

  

Det tegner til å danne seg en veldig god rekruttgruppe, med sterk involvering og engasjement fra 

foreldre. På det meste er det innpå 20 barn på rekrutt-treninger, og det ble fortløpende vurdert behov for 
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oppsplitting på to dager. 

  

   

For Rekrutt U08 

Lars Fjeldstad 

 

5.4 Treningsgruppe U10 (9-10 år)  
 

Vinteren 2021, Varingskollen 

Treninga i Varingskollen fortsatte i januar 2021. Trenere var Håvard Klokkerud og Marius Tangen. Det 

ble avholdt to ukentlige treninger i Hakkebakken med deltakelse fra 5-10 utøvere. 

  

Koronapandemien satte begrensinger på virksomheten også i 2021. Bl. a. var treningen i perioder stengt 

for medlemmer som ikke var bosatt i Nittedal kommune. Med sosial avstand har det vært mulig å 

gjennomføre treninger, mens sosiale tiltak var vanskelig å gjennomføre 

  

Renndeltagelse 

Koronapandemien satte sterke restriksjoner på renndeltakelse. Hakkebakkerennet ble avlyst pga 

pandemien. Pandemien gjorde også at det bare ble arrangert ett Telenor Karusellrenn. Det lyktes 

allikevel å avholde klubbmesterskap i Ola med god deltakelse også fra U10. Tøffe barn! 

Det var vanskelig å delta i andre renn utenbygds. 

 
Foreldremøte  

Det ble avholdt et foreldremøte i oktober 2021 med informasjon om kommende sesong. Det ble også 

forsøkt å få valgt en foreldrerepresentant for gruppa, dog uten hell. 

  

Trenere sesongen 2021/22 

Marius Tangen og Håvard Klokkerud fortsatte som trenere. Dette er løpere som har trappet ned egen 

satsing, tatt trenerkurs og tatt over U10. 
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Barmark 2021 

Barmarkstrening startet opp en gang i uka etter høstferien.  

  

Vintersesongen 2020/21 (fram til 31.12.20) 

I november begynte man med enkelte treninger i Snø-hallen på Lørenskog sammen med U12 og trener 

Tom Knudsen. Hakkebakken åpnet først i desember.  Det har vært treninger mandag og onsdag. Noen 

treninger har vært i samarbeid med U12. 

  

Koronapandemien 

2021 har også vært preget av den pågående koronapandemien. Framfor alt ble rennsesongen 2021 

amputert med avlyste renn, inkl Hakkebakkerennet og bare ett gjennomført karusellrenn. 

Smittevernstiltakene har gjort det utfordrende, særlig med tanke på sosiale tiltak for å bedre miljøet 

mellom utøverne og foreldreinvolvering. Skitreninger utendørs rammes i mindre grad og har vært 

gjennomført som planlagt i 2021. 

  

For U10 

Lars Fjeldstad 

 

5.5 Treningsgruppe U12 (11-12 år)  

Vinteren 2021, Varingskollen 

Treninga i Varingskollen fortsatte i januar 2021. Trenere var Marko Sredic som hovedtrener. På slutten 

av vinteren kom også Anne Guro Hofseth Rønningen inn som trener. Treningene var dels i samarbeid 

med U10. 

For noen U12 utøvere har det vært naturlig å trene i Hakkebakken, mens for andre er det treninger i Ola 

som har vært hovedfokus. Treninger i Ola har da vært i samarbeid med U14/16. 

  

Renndeltakelse 

Koronapandemien satte sterke restriksjoner på renndeltakelse. Hakkebakkerennet ble avlyst pga 

pandemien. Pandemien gjorde også at det bare ble arrangert ett Telenor Karusellrenn. Det lyktes 

allikevel å avholde klubbmesterskap i Ola med god deltakelse også fra U12. 

Det var vanskelig å delta i andre renn utenbygds. 

  
Foreldreengasjement 

I samarbeid med øvrige treningsgrupper har det vært arrangert foreldrebaserte treninger i helgene i 

Varingskollen. Det ble avholdt et foreldremøte i september 2021 med informasjon om kommende 

sesong. Det lyktes ikke å få valgt en foreldrerepresentant for U12. Tre av foreldrene i U12 har hatt 

styreverv i alpingruppa. I oktober ble det arrangert preppekurs for foreldre med stort hell.  

  

Trenere 2021 

Marko Sredic hadde hovedansvaret for treningene for U12 vinteren 2021. I løpet av vinteren kom også 

Anne Guro Hofseth Rønningen inn som trener. Anne Guro flyttet til Moss for skolegang slik det ble 

vanskelig for henne å fortsette. 

Høsten 2021 ble Tom Knudsen engasjert som trener for U12. Tom har mere enn 20 års erfaring som 

trener og har tatt med seg stor kunnskap og engasjement inn i gruppa. 

  

Barmark 2021 

Barmarkstrening har vært samkjørt med U14/16. Barmarkstreningen har vært arrangert på Elvetangen 

og på Sentralidrettsanlegget. Pandemien har gjort det vanskelig med innendørstreninger. Mange driver 

også med parallelle aktiviteter i barmarkssesongen. 
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Vintersesongen 2021/22 (fram til 31.12.21) 

Det ble startet med treninger på SNØ 1-2 ganger uka fra oktober fram til Varingskollen åpnet i 

desember. Treningene har blitt gjennomført med stor entusiasme og økende motivasjon blant løperne. 

Løperne har vist jevn og god fremgang. Det har vært mye fokus på grunnleggende skiteknikk. Det har 

vært en stabil gjeng på 6-10 løpere på treningene. 

  

Samlinger 2021 

Ingen fra U12 deltok på vår- og forsommersamlingene i 2021. Grunnet dårlige snøforhold på Juvass ble 

septembersamlinga avlyst og erstattet med treninger i SNØ. Høstferiesamlinga ble også amputert pga 

dårlige forhold. På familiesamlinga på Kvitfjell var det god deltakelse fra U12 

  

Koronapandemien 

Koronapandemien satte begrensinger på virksomheten også i 2021. Bl. a. var treningen i perioder stengt 

for medlemmer som ikke var bosatt i Nittedal kommune. Med sosial avstand har det vært mulig å 

gjennomføre treninger, mens sosiale tiltak var vanskelig å gjennomføre. Samlet sett har 

smitteverntiltakene gjort at det for enkelte har vært vanskelig å holde motivasjonen oppe. 

  

For U12 

Lars Fjeldstad 
 

 

5.6 Treningsgruppe U14/U16 (13-16 ÅR) 

Treningsgruppe U14/16 har målt ved utgangen av kalenderåret bestått av 13 utøvere, inkludert 1 

juniorutøvere, 8 jenter og 5 gutter 

 

Trener har vært Marko Sredic. Foreldre har vært benyttet som «trenerassistenter» og til rigging etc. 

under treninger og samlinger og dette har fungert bra.  
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Ved inngangen til 2021 så trente gruppa i Ola fra første halvdel av januar. Gjennom hele vintersesongen 

så ble det trent 3 dager i uken på ski + noen samlinger i helgene i Varingskollen, både i Hakkebakken 

og i Ola. Flere av disse var foreldreorganiserte og dette fungerte bra.  

 

Treningsforholdene i Varingskollen har gjennomgående vært meget gode. Dessverre ble det ikke mulig 

å utnytte rikelige snømengder i Ola til vårski-trening etter påske pga heisvedlikehold på T-krok heisen.    

 

 
 

Rennsesongen ble meget mager som følge av Covid19 og begrenset seg til to renn i Marikollen, hvor 

Rælingen Skiklubb utrolig nok klarte å få gjennomført disse. De fleste andre steder, inkludert Nittedal 

Kommune og Varingskollen så vardet full stans for gjennomføring av renn gjennom hele sesongen. 

Flere fremstøt ovenfor kommuneoverlegen mhp oppmykning av restriksjoner / tolkning av disse førte 

ikke frem.  

 

Trener Marko Sredic var ute med pappa-perm gjennom vårssesongen. Dette ble løst med vikarierende 

trenere, foreldre og samtrening med USK på vårsamlinger på Juvass.    

 

SNØ ble benyttet til noen treninger på vårsesongen og regelmessig gjennom høsten + 2 barmarksøkter i 

uken. Det er klare indikasjoner på at dette er for lite barmark for denne treningsgruppen.  

 

Det ble også gjennomført noen samlinger på Juvass i høstsesongen, samt et par samlinger på Kvitfjell 

når det (omsider) ble åpning der, inkludert en familiesamling. 

 

I november begynte treningene i egen bakke igjen, og Hakkebakken viste seg igjen frem med gode 

treningsforhold.  

 

For U14/16 

Truls Klokkerud  
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5.7 Freeski sesongen 2021 

 

Trenere: Andreas Viken (Hovedtrener), Iver Berg Johansen, Vetle Moltzau og Anders Holsve Olsen. 

 

Styret i freeski: Åslaug – foreldrekontakt/økonomi/sosiale medier, Kristian Holm – trenerkontakt og 

Tiril Broch Aakre – gruppeleder.  

 

Freeski hadde i 2021 omtrent 30 utøvere som deltok i organisert trening igjennom 2021. Vi har hatt noe 

frafall av utøvere, men nye har og kommet til, som gjør at antall utøvere ved utgangen av året lå på om 

lag 30 utøvere. 

 

Gruppa har økt jevnt de siste årene og har mange unge utøvere, men ikke mange som har kunnet delta 

eller har ønsket å delta i Norges Cup. I denne sesongen har vi hatt tre ivrige utøvere som har deltatt i 

NC, og flere vil det bli i neste sesong. Vi har også Christian Nummedal som var på landslaget i 2021. 

 

Vi har hatt treninger på SNØ i de periodene det har vært åpent, som har vært et bra supplement og har 

gjort at vi kan trene med ski på beina hele året. 

 

Også denne sesongen leide vi Heminghallen fra ultimo august til ultimo desember. Det er populært 

blant utøverne.  

 

I tillegg til trening i Heminghallen trente vi barmark i Varingskollen, og for utøvere fra 13 år og eldre 

har vi hatt treninger i det nye styrkerommet på Elvetangen. Det har vært et kjærkomment tilskudd. Vi 

har ellers variert treningen mellom «summer set-up» og tradisjonell barmarkstrening med fokus på 

kondisjon og styrke. Oppmøte på barmark har vært bra, og det har vært gode opplegg med tester og 

trening hvor utøverne har fått utfordret seg selv. For 2022 håper vi på treningstid i både hall og 

styrkerom, for å kunne ha et variert og godt innendørstilbud for alle aldersgrupper. 

 

Vi startet opp med treninger i Varingskollen i desember. Vi trente tirsdager og torsdager kl.18.30 – 

20.00. For 2022 vil vi jobbe med å rekruttere flere trenere, for å sikre stabilitet i perioder der trenere 

f.eks er i konkurranser eller studerer. Vi vil også se på en mulig omorganisering av treninger for de 

yngste utøverne.  

 

Normalt har vi samling på Vierli i desember. Denne samlingen ble i år erstattet av en samling på SNØ i 

november hvor det var en kombinasjon av trening og sosialt samvær.  

 

Utøverne på freeski er gode på å heie hverandre frem og booster hverandre på trening. Når noen nailer 

et nytt triks er gleden stor hos utøveren selv, men også hos de andre. De er en positiv gjeng som 

utfordrer hverandre. Foreldregruppa stiller godt opp med dugnadsinnsats når det trengs. 

 

Åslaug Varsi ble i august med i den nye Freeski-komiteen til Akershus skikrets, og har blant annet vært 

med på planlegging av kretsrenn for sesongen 2022. Styret i Freeski-gruppa ønsker å arrangere flere 

renn i Varingskollen, og Åslaug Varsi og Kristian Holm deltok på kurs i arrangør- og TD-rollen på 

høstmøtet til Norges skiforbund i oktober. Vi har også hatt et møte med Richard Palmgren i 

Varingskollen for å snakke om samarbeid om freeski-renn. 

 

Vi gjennomførte en sesongavslutning for sesongen 20/21 i juni. Den ble avholdt i Varingskollen. Denne 

avslutningen var for både utøvere og foreldre, og ble arrangert av sosialkomiteen.  

 

Sosiale aktiviteter har i perioder blitt noe amputert av korona i 2021, men vi er heldige som driver en 

utendørsidrett og har kunnet avholde treninger med avstand.  



Hakadal alpin IL– Årsberetning for 2021 Side 14    

 

Utøvere som har deltatt i konkurranser: 

 

Nora Wold Lunner (f. 2007) 

• 2. plass i Norges Cup big air, Kongsberg 

• 3. plass i NM slopestyle, Trysil 

• 2. plass i NM big air, Trysil 

• 2. plass Norges Cup slopestyle, Geilo 

 

Mattis Alexander Sund (f. 2007) 

• Finale i Norges Cup big air, Kongsberg 

 

 

Ola Fjeldstad (f. 2007) 

• Finale i Norges Cup slopestyle, Ringkollen 

 

 

I tillegg har vi Christian Nummedal på landslaget, som har deltatt i World Cup. 

 

 
På sesongens siste Norges Cup slopestyle på Geilo kom Nora Wold Lunner igjen på pallen.  
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        Ivrig gjeng på SNØ-samling 

 

For Freeski-gruppa  

Tiril Broch Aakre 

 

5.7 FIS 

Hakadal Alpin FIS året 2021  

 

Sesongen 2020/2021   

 

FIS-renn ble arrangert under et strengt covid-regime i Norge og det var kun smitteutbrudd knyttet til ett 

arrangement under hele året.  En klarte med det å få til en sesong som var tilnærmet normal på nasjonalt 

nivå. Deltakelsen var generelt god, og konkurransenivået var sterkt i Norge spesielt på herresiden. All 

honnør til Stefan Havnelid og NSF for sterk ledelse.  

 

De som aspirerte til E-cup-deltakelse ble derimot skadelidende ved at logistikk og reising var så 

krevende at NSF valgte å kutte ut renn i utlandet for disse løperne. Alle ser frem til en normal situasjon 

igjen. Så litt om våre løpere.    

 

Kvinner 

 

Thea Stjernesunds beste prestasjon var 2. plass WC i Lech (parallell storslalom) samt 2 x 1. plass i 

øvelsene slalom og storslalom under NM på Oppdal. Thea har etablert seg i WC som en meget sterk 

WC-utøver og hennes væremåte er et forbilde for mange. Hun er en strålende ambassadør for idretten 

og for Hakadal IL.  

 



Hakadal alpin IL– Årsberetning for 2021 Side 16    

Malin Sund startet sesongen med en flott 2. og 3. plass i storslalom på Geilo. Videre var hun også på 

pallen i slalom med en 2. plass i Trysil. Malin sitt sterkeste resultat var 1. plass og seier i SG under 

Fartsuka på Hafjell.  

 

Ny i FIS-sirkuset er Mia Synnøve Ellingsen som startet på NTG-Bærum og kjører for Hakadal. Mia 

viste ingen nåde og vant storslalom på Geilo i sin 2. FIS-start. Hun fortsatte videre med seier i slalom 

og 2. plass i storslalom på Ål. Det blir spennende å følge Mia videre.  

 

Herrer 

 

Jonas Buer tok med seg 1. plass og 2. plass i SG samt 2. plass i utfor under Fartsuka på Hafjell. Videre 

tok han en flott 2. plass under FIS-utfor på Kvitfjell samt en 7. plass i SG (NM) på Ål. Jonas avsluttet 

året med E-cup i Zinal, Sveits i SG. Her ble det en fin 33.plass i det ene rennet og kun noen hundredel 

unna sine første EC-poeng.   

 

 
 

Magnus Sande Graff startet sesongen med et smell og tok en flott 2. plass i storslalom på Geilo i 

sesongens første renn. Videre ble han 3 i SG under Fartsuka på Hafjell før han tok en sterk 2. plass i 

utfor på Kvitfjell og en 8. plass i NM (SG). Magnus representerte også Norge gjennom E-Cup i Zinal og 

fikk en 34. plass også han kun hundredel unna EC-poeng.  

 

Oskar Aaneby kom tilbake fra langvarig skade og har benyttet sesongen til å styrke startposisjon i 

slalom og storslalom. Sterkeste resultat var en 3. plass i slalom og 8. plass i storslalom under FIS-renn i 

Trysil.   

 

Tobias Hansens øyeblikk var trolig deltakelse i VM- kvalifisering i storslalom i Cortina. Her kjempet 

han om en plass i VM-feltet i storslalom. Tobias kjørte dessverre ut i 2. omgang og misset denne 

muligheten. Tobias kjører med Islandsk pass. Imidlertid tror vi det var en stor opplevelse. I FIS-renn har 

også Tobias jobbet seg oppover rangering gjennom sesongen.    

 

Vi takker av sesongen sammen med Martin Manger og Emil Hagen som velger å legge den aktive 

karrieren på hylla etter fine år på NTG Lillehammer. Takk for innsatsen og fine minner!  

 

Det ble heller ikke denne sesongen arrangert FIS-renn i Varingskollen hvilket gjorde at vi ikke fikk sett 

egne løpere i hjemmebakken. Vi ser frem imot nye sesonger hvor vi er tilbake på terminlista i 2022. 

 

For FIS-gruppa 

Bjørn Erik Graff 


