
  Årsberetning for idrettskolen 2016 

 
Idrettsskolestyret har i 2016 bestått av: 

Leder:    Monica Leinslie-Walsøe 

Nestleder/matr.forv: Terje Haugen Bergstrøm 

Kasserer:   Janne Iren Sørmo 

Sekretær:  Ida Lise Mulemena Heggeseth 

Utdanningskontakt: Bente Mari Gylland 

Baneansvarlig: Tina Tyholt 

Varamdl/hallans:  Dag Terje Børseth 

 

Styret har gjennomført møter etter behov i tillegg til de fast oppsatte møtene som er ved sesongstart 

og sesongslutt, og hele styret har stort sett deltatt. Idrettsskolen har gode rutiner på årshjulet og det 

meste går sin vante gang. 

 

Flere av kullene organiseres slik at det tilbys det en egen dag med ballsport i tillegg til selve 

alidretten, og dette har blitt godt mottatt og mange barn deltar på begge dagene. Dalførecuper og 

minihåndball-turneringer har blitt arrangert av flere kull i år og kan være en god inntektskilde for 

idrettsskolen. 

 

Idrettsskolen har i år samarbeidet med fotball, for å få til trener kurs til flere av de som er trenere for 

barna. Dette har flere trenere deltatt på. 

 

Ved årets slutt startet arbeidet med å finne trenere til 2011 kullet, som starter opp i 2017. Beate Berg 

og Terje Haugen Bergstrøm samarbeider om dette i begynnelsen, til Beate Berg tar over fra høsten 

2017. 2011 kullet har ca 20 barn. 

 

Til sammen har idrettsskolen ca 100 aktive barn i 2016. 

 

Årets regnskap er dessverre ikke kjent i skrivende stund. 

 

Under følger hvert enkelt kull sin årsberetning. 

 

2010 kullet 
Vi startet opp i høst med 8 trenere og godt over 20 barn på treningene. Vi fikk en fin høst med 

treninger i hallen de første ukene for å bli kjent med hverandre. Der har vi holdt på med bl.a sura, 

airtrack, stafett, turn, landhockey å hjørnefotball.  

På utetreningene har vi vært på tur i skogen med natursti/orientering, sykkeltur, ski å skøyter.  

Det har vært ganske stabilt med oppmøte på treningene med mellom 20-25 barn. I utgangspunktet 

har vi satt opp 4 trenere på hver trening der vi rullerer på hvem som har hovedansvaret. Det har ikke 

altid fungert like bra. Før jul fikk vi også med 2 hjelpetrener som bytter på å være med.  

Det er en energisk gjeng med barn som møter til trening. Ikke alle har vært like positive til alle 

aktivitetene men med prøving og oppmuntring har det gått veldig bra.  

Vi har hatt mye svømming dette første året, noe som tydelig er populært. Kjempeflinke barn i 

vannet.  

Nå gleder vi oss til våren med nye sykkelturer å utforsking i skogen 

 

Gruppeleder for 2010 kullet Linn Anette Bolin 



 

2009 kullet: 
Fortsatt god deltagelse på 2009-kullet. Ofte større deltagelse på innendørsaktiviteter enn på 

utendørsaktiviteter. Nesten alle i klassen deltar. De er 28 stk. samt 3 stykker fra andre skoler. 

Vi er 11 trenere som bytter på å ha opplegg. En liten reduksjon fra i fjor. Vi har hovedansvar 1-3 

ganger hver i løpet av et halvår. Med unntak av de som har ansvar på svømming, som har fått en del 

mer. Det har også vært lett å bytte kvelder hvis man har vært opptatt. 

Vi har hatt mye basseng i år også. Fokuset har vært mest på lek, men vi har begynt mer med 

svømmetekniske aktiviteter. Barna er trygge i vannet, og det er flere som har lært å svømme. 

 

Terje Haugen Bergstrøm har hovedansvaret for fotball. Vi har med oss 5-6 voksne som hjelper til på 

treningene. God deltakelse på treninger og cuper. 3 av trenerne har gjennomført Grasrottrener- kurs 

rettet mot aldersgruppen i vinter, noe som forhåpentligvis er med på å sikre et bra tilbud for barna 

videre. På trening har vi ofte hatt ei todeling på spilldelen, med guttene og jentene hver for seg. 

 

Kristin Verket har hovedansvaret for håndball. Vi har med oss 5 voksne i tillegg som er med og 

hjelper til på treningene. Meget bra oppmøte på jentesiden. 13 av 15 jenter er med fra trinnet, samt 

5 jenter fra andre skoler i dalføret. På guttesiden har det vært vanskeligere å rekruttere. Totalt 5 

gutter, som alle går på Hegra B. 

 

Gruppeleder for 2009 kullet Roger Johansen 

 

 

 

2008-kullet 

Vi er veldig fornøyd med at alle fra Hegra barneskole i 2008-kullet (20stk) er med i idrettskolen. Vi 

har godt oppmøte på treningene, men ser at enkelte barn/foreldre velger å delta kun på enkelte 

idretter. I tillegg til ungene fra Hegra skole har vi ei jente fra Forradal og en gutt fra Skjeldstadmark 

som deltar på treningene.  



 
 

Høsten 2016 overtok Marit Bentzen for Kirsten Haugen Bergstrøm som gruppeleder for 2008-

kullet. Vi har en stabil trenergruppe, og har gjennomført treningene som planlagt i hall, i bassenget 

og ute. Vi ser at det blir mer krevende å få til nok utfordring og variasjon etter hvert som ungene 

blir eldre.  

Fotball: To faste trenere, Trond Arne Bonslet og Terje Bergstrøm. Fotballen hadde egne treninger en 

gang i uka i vår og i høst. 2008-kullet deltok på Dalførecuper med to guttelag og et jentelag. 

Håndball: Her har vi flere trenere som bytter på å stille opp, blant annet fordi flere arbeider turnus. 

Håndballen har hatt egne treninger en gang i uka i høst og vinter. I løpet av vinteren har vi fått med 

flere spillere fra Skjelstadmark, slik at vi nå stiller to guttelag og to jentelag på minihåndball-

turneringer.  

 

Gruppeleder for 2008 Marit Bentzen 

 

2007 kullet 

2007 har hatt et fint år med mye idrettsglede. Vi har hatt en del frafall dette året, men det er egentlig 

en bra ting. Allidrett er jo for at alle skal finne sin idrett og når barna melder frafall fordi det krasjer 

med dans, turn osv, så får vi vel bare bekreftet at allidrettpraksisen fungerer. Vi stiller lag både for 

jenter og gutter, i både håndball og fotball. En veldig aktiv gjeng som er godt sammensveiset. 

 

Gruppeleder for 2007 kullet Trine Borsethaug Fossen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


