Årsberetning for Idrettsskolen 2018
Idrettsskolen er et velsmurt maskineri og takket være engasjerte foreldre, som stiller som trenere og
i styreverv, går det meste på skinner. Alle kullene fra 2009 til 2012 har et tilbud om både hall, ski,
sykling, håndball, fotball og svømming, i tillegg til både orientering og friidrett ute. Dessverre måtte
svømmingen avsluttes ved årsskifte, da svømmehallen i Stjørdal ble stengt, og Hegra svømmehall
overtok svømmetreningen for hele kommunen. Vi håper kommunen snarest får Stjørdal svømmehall
åpnet igjen, slik at idrettsskolen kan starte opp svømmetilbudet igjen.

Idrettsskolen har i 2018 hatt arrangøransvar for dalførecup for 2009 kullet, dyktige og engasjerte
foreldre legger ned mye arbeid for at dette skal bli bra for alle barn i dalføret og ikke minst en fin
inntektskilde for idrettsskolen. Dette trengs, når kommunen i 2018 bestemte at alle aldersgrupper
måtte begynne å betale leie for hall, noe som er en stor utgift for en idrettsskole som ønsker å drifte
på minst mulig foreldrebetaling. Idrettsskolen klarte å hindre økning i kontingent i 2018, bla takket
være arrangøransvaret og en flott sponsorpremie fra Avinor på 20 000kr. På bildet ovenfor mottar
idrettskolen, sammen med flere andre klubber, sponsorpengene fra Avinor. Vi håper denne avtalen
videreføres, da det var mulighet for forlengelse over flere år.
Undertegnede vil med dette takke for meg, som leder for idrettsskolen, og overlater denne oppgaven
til Terje Bergstrøm.
Med sportslig hilsen
avtroppende leder i idrettsskolen
Monica Leinslie-Walsøe

2009 kullet

2009 gjengen er i år 37 jenter og gutter som er aktive innen idrettskolen. Her er det representanter
for fra både Hegra, Skjelstadmark, Forradal og Flora.
På allidretts treningene er det mellom 20 og 25 barn som møter opp. Det er en veldig ivrig gjeng
som er glade i å være i aktivitet. Vi har ca. 10 trenere som rullerer på å følge opp gjengen. I 2018
har noen av aktivitetene vært orientering, lommelykt tur i mørket, ski, skøyting, trening der foreldre
ble invitert til kanonball og rompefotballkamp, samt taekwondo trening der vi hentet inn trenere i
fra nærmiljøet. Vi har også hatt svømming, noe som har ført til at hele gruppa har hatt stor
fremgang når det kommer til å være trygg i vann og lære seg å svømme.
Håndballgjengen er på ca.32 stykker. Vi har tidligere hatt litt få gutter, men det har det siste året
kommet til flere, noe som er veldig positivt med tanke på seriespill i 2019. De trener i hallen hver
torsdag fra kl. 16-17. De har 10 trenere på lista. Daniel Huse har hovedansvaret for organiseringa av
håndballen. Vi stiller med 4-6 lag på håndballcupene og har fokus på å skape begeistring og å heie
på hverandre. Vi arrangerte minihånballcup i Hegrahallen den 10. Februar, en dag med mye godt
lagspill og en full tribune.

2009 er også veldig ivrige på fotball. De er 14 gutter og 12 jenter. Der er det 6 trenere som følger
de. Terje Bergstrøm har hovedansvaret for organiseringa av fotballen. De hadde i 2018 trening på
kunstgressbanen ved ungdomskolen på mandager fra kl. 1800-1930. De stilte med 3-4 lag på cuper
rundt om i dalføret uansett vær og med stor iver. 29. September arrangerte vi sesongens siste

dalførecup på Hegra Sparebank arena med medaljeutdeling. Litt dårlig vær, men fantastisk å ha
mulighet til å tilby et klubbhus som man kan varme seg i.
Hovedtrener for 2009 kullet Mari Røsdal Børseth

2010 kullet
Nok et flott allidrettår med ca 24 ivrige barn er over. Det er en aktiv og sprek gjeng,
som liker mye fart og aktiviteter på treningene. Vi har hatt en fin fordeling mellom
ute, hall og svømming i år. Når vi er ute liker vi bla. å spille slåball i ballbingen på
barneskole, stafett i bmxbanen å sura. I hallen går det mye på sura i mange
forskjellige varianter, lagspill og samarbeidsoppgaver i form av stafett. Dette synes
de er kjempeartig å alle blir veldig ivrige. Det er masse konkuranseinstinkt i gruppa.
Selv om det ikke ble så mange svømmetimer på oss, rakk vi å øve på å gjennomføre
svømmeknapp dette året også. De er trygge å veldig flinke i vannet. I år har de også
vært mye flinker til å høre etter på beskjedene som blir gitt i svømmetimene, noe
som tidligere har vært litt vanskelig. Dette året har vi vært 5 trenere. Aller er flinke til å møte å
kommer med fine innspill til aktiviterter og varierte leker.
Hovedtrener for 2010 kullet Linn Anette Bolin

2011 kullet
I 2011-kullet har det vært 22 barn med fra og til. Vi har gjennom året hatt 10 trenere med i ulik
grad. Vi har hatt mye svømming, trening i hallen, ski på Stenseth, skøyter på Stokkan. I tillegg har
2011 kullet startet med fotball og håndball treninger og mange barn er med på dette også og det er
stas. Det har vært flotte forhold på Stenseth i vinter og barna har trivdes veldig godt der. Det er også
veldig stas med svømmingen vi hadde før jul, de fleste barna i kullet har blitt svømmedyktige. Vi
trenere har sammen blitt enige om terminlisten og skrevet denne for hele terminen. Mange av
trenerne er trenere for både allidrett, fotball og håndball. Leder velger å trekke seg etter jul, ny leder
er tredt i kraft, Anne Britt Nygård.
Avtroppende hovedtrener Beate Berg

2012 KULLET
2012-kullet er ferdige med sitt første år med allidrett. Kullet er relativt lite med totalt 21 barn,
hvorav 18 går på Hegra barneskole.
Vi har generelt meget godt oppmøte,
og alle barn som møter har med seg
en foresatt på treningene. I 2018
hadde vi i første halvdel mye fokus
på å bli kjent, og på å bli trygge i
gruppa. Vi har hatt mye fokus på
leik, men også forsøkt litt mer
kompliserte øvelser (alderen tatt i
betraktning) som ballspill, tae kwon
do og ski. Vi var så heldige å få være
mye i svømmehallen i høsten som
var, og barna viste meget god progresjon i vannet. Dessverre ser det ut som det blir en stund til vi
får tilgang på svømmehallen igjen.
Trenergruppa er på 11 trenere, noen mer engasjerte enn andre. Selv om vi er mange trenere skal vi
jobbe med å rekruttere flere, ganske enkelt fordi det gjør at barna blir kjent med mange av de

voksne i kullet og vice versa. Selv om kullet er lite har vi i deler av året hatt en del utfordringer i
gruppa med en del «urolige sjeler». Dette har vi tatt tak i og med felles fokus på hvordan vi
håndterer utfordringene har vi løst det ganske bra.

Hovedtrener Bård Atle Haugen

