
 
 

Info til nye medlemmer i Harstad Alpinklubb 
 
Velkommen til oss i Harstad Alpinklubb (HAK). Vi er svært glade for at du er interessert i 
klubben. Her følger litt informasjon som kan være nyttig for nye medlemmer i klubben. Ta 
gjerne kontakt hvis du har spørsmål.  
 
Vi i HAK har et tilbud til barn og unge som ønsker å kjøre alpint. Vårt sportslige opplegg 
omfatter treningstilbud både sommer og vinter i alle aldersgrupper, skiskole og deltakelse på 
renn. HAK gjennomfører årlig kurs for foresatte i skiprepping. Vi oppfordrer til deltakelse på 
dette! 
 
Sentralt for all aktivitet i HAK er å skape skiglede, vennskap og entusiasme for idretten! 
 
Innmelding via Min idrett (minidrett.nif.no) 
Alle som skal delta i organisert idrett i Norge må være registrert via Min Idrett. På Min idrett 
sine websider er det godt forklart hvordan man går frem for å registrere seg. Det er også dette 
systemet som brukes for påmelding til renn.  
 
Du vil kunne betale kontingent direkte på Min Idrett eller hente PDF av faktura og betale i 
nettbanken. Min Idrett kommuniserer med vårt medlemsregister og vil derfor gjøre vår 
hverdag mye enklere gjennom at dere som medlemmer selv kan registrere adresseendringer, 
e-postadresse, inn- og utmelding og annen informasjon.  
 
Treningsgrupper 
U10 1. til 4. klasse  
U12 5. og 6. klasse  
U14 7. og 8. klasse  
U16 9. og 10. klasse, samt eldre.  
 
Trening 
Vi har barmarkstrening når snøen forsvinner og frem til snøen kommer. Vi er da enten 
utendørs eller i en av kommunens gymsaler. Når det er snø i Sollifjellet gjennomføres alle 
treninger der.  
 
Vi gjennomfører hver høst en kick-off hvor vi samler alle medlemmene og foresatte. Det 
gjennomføres da artige aktiviteter for ungene, på tvers av alder, og det å gå til fots til 
Sollifjellet kan være en av aktivitetene! HAK spanderer mat, og dette er en unik anledning til 
å bli kjent med hverandre. 
 
Vanligvis starter vi hver vintersesong med treningssamling i Levi i Finland eller andre steder. 
Denne samlingen legges til planleggingsdagene i november.  
 
Sesongene avsluttes ofte med en felles samling i Sollifjellet. Her takker vi av trenerne og 
deler ut noen priser.  

https://minidrett.nif.no/


 
De siste årene har det vært skiforhold i Sollifjellet 17. mai, og klubben har kjørt 17.maitog 
ned bakken.  
 
Pris 
HAK tilbyr 2 gratis treninger med tildelt gruppe før kravet om treningsavgift og kontingent 
trer i kraft.  
 
Familiemedlemskap koster i dag 800,- + treningsavgift for de aktive. Enkeltmedlemskap er 
400,- 
 
Sesongkort til heisene i Sollia kjøpes meget fordelaktig til klubbpris. 
 
Pris på renn (se under «Deltakelse på renn»). 
 
Deltakelse på renn 
Det er selvsagt helt frivillig å delta på renn, men HAK oppfordrer alle til å bli med! 
Deltakelse på renn er sosialt, lærerikt og gir god mestring til alpinistene. 
 
HAK deltar på de terminfestede rennene i Nord-Norge. Terminlista pleier å ligge klar tidlig 
høst. Påmelding skjer via Min idrett.  
 
I tillegg arrangerer HAK selv Neglsprett-rennet i Sollifjellet alpinsenter i januar hvert år. Da 
kommer det alpinister fra hele Nord-Norge. Vi pleier også å arrangere lokale klubbrenn i 
februar/mars hvert år. Disse rennene er også åpne for barn og unge som ikke er medlem i 
HAK.  
 
Opp til U12 er det ingen rangering av alpinistene, og alle blir premiert.  
 
Vanligvis leier Harstad Alpinklubb rom på skole for overnatting under renn. Etter covid-19 er 
skolene stengt for overnatting, og det vil derfor være andre løsninger. Vi oppfordrer til at 
klubbens alpinister og pårørende forsøker å overnatte samlet, for å styrke miljøet i klubben 
ytterligere.  
 
HAK dekker overnatting når dette foregår på skoler. Overnatting andre steder må den enkelte 
betale selv. 
 
Startkontingenten på renn dekkes av HAK.  
 
Kommunikasjon 
Når du er medlem vil informasjon om treninger, praktisk info, endringer osv, for den enkelte 
treningsgruppe via Spond. Last ned Spond-appen ved å følge denne linken: 
https://group.spond.com/ 
 
HAK har en utadrettet Facebook-side «Harstad alpinklubb». Der kommuniseres informasjon 
som er åpen for alle. Klubben har i tillegg en intern Facebookgruppe for medlemmer «Harstad 
Alpinklubb - Medlems-/Treningsinfo». Der kommuniseres informasjon som kun er relevant 
for klubbens medlemmer.   
 
Klubbens webside er på http://www.harstadalpin.no/  

https://group.spond.com/
http://www.harstadalpin.no/


 
Kontaktinfo til HAK er harstadalpin@gmail.com  
 
Utstyr 
Når det gjelder utstyr, anbefaler vi å holde det enkelt de første årene. Hver høst arrangerer 
HAK en bruktdag i Sollifjellet alpinsenter. Da er det mulig å selge og kjøpe alpinutstyr i regi 
av klubbens medlemmer.  
 
Krav til utstyr: 

• Hjelm 
• Ryggskinne 
• Det er anbefalt å ha alpinski og ikke twintip 

 
Det er mulig å kjøpe mye godt alpinutstyr via ulike sider og grupper på Facebook: 

• Kjøp og salg, Harstad alpinklubb 
• Alpint racing bruktmarked. Kun for aktive utøvere 
• NSK kjøp og salg av alpinutstyr 
• Kjøp og salg av alpinutstyr avd. Nord-Norge 

 
Klubbens medlemmer får rabatt på alpinutstyr på følgende steder: 

• Sportcenteret Narvik 
 

 
Hva forventer vi av deg som foresatt? 
Alle som bidrar i klubben gjør dette som frivillig arbeid, og det er ingen som får betalt. HAK 
er helt avhengige av at alle bidrar for å kunne gi et godt tilbud til alpinistene. Rent konkret 
forventer vi at foresatte bidrar i gjennomføring av renn (for eksempel rigging, skliing i 
bakken, i sekretariat, som speaker, opprydding i etterkant).  
 
Klubben bidrar i dugnadsarbeid for Sollifjellet. Det kan være av-/påmontering av heiskroker, 
heishjelp på dager med stort besøk og annet ved behov, det er overkommelige oppgaver som 
alle klarer. Dugnadene orienteres det om i forkant via Facebook og/eller Spond. Alpinsenteret 
betaler klubben for hver dugnadstime, så det hjelper på i klubbkassa også, som igjen er med å 
betale påmeldinger til renn o.l. for våre barn. 
 
Vi håper også at du som foresatt tar med deg positivitet og velvilje inn i møtet med klubben. 
Vi oppfordrer til at du er med på treningene og bidrar ved behov. Av og til er det fint med 
flere hender for eksempel for å ta ned ei løype etter treningene.  
 

Velkommen til HAK! 
 

mailto:harstadalpin@gmail.com

