
              

                   

 

 

 
 

                                                        

Styret har i 2021 bestått av : 

 

Leder Arve Haugen 

Nestleder Hans Olav Børseth 

Sekretær Hege Nesbø 

Kasserer Inger Smågård 

Styremedlem Alf Egil Sødermann 

Varamedlem  Jon Olav Evjen 

 

Trimavdelingen har i 2021  avholdt 0 styremøter, men snakket sammen på telefon 

 

Våre Aktiviteter : 

 

Kaffe Med Puls :  

Hilde Ravlo og Anne Stensholm er våre hjelpere her og får dette gjennomført uke etter uke, 

sammen med instruktør Tove Fjellanger. Etter en pause pga pandemi, kom vi i gang igjen 13 

september, og har siden holdt det gående. Dette blir fortsatt godt mottatt, og det møter ca 15-

20 glade trimmere hver gang. Det er alltid noen som det ikke passer for , så hadde alle møtt 

samtidig så hadde det nok vært over 30 deltakere 

 

 

Folkebadet : 

Dette tilbudet har i 2021 ikke vært mulig å tilby, først pga pandemien, og pga at ungdoms-

skola pusses opp og bassenget er stengt. 



Lysløypa/ Tursti : 

Vi har bra besøk i skiløypa, og det er stadig flere som kommer fra andre steder enn Hegra og 

som har oppdaget at vi har fine forhold. 

 

Kjentmann har flere poster i vårt løypenett, og det medfører stor trafikk både sommer og 

vinter. 

 

Vår årlige kaffedag måtte vi dessverre avlyse i 2021. Høsten var veldig våt og ikke egnet for 

en sånn dag. I tillegg var det ikke anbefalt i forhold til Covid.  

 

Ellers har vi drevet nødvendig vedlikehold av våre løyper. Hver høst må hele skiløypa gåes 

over, og tilveksten av kratt må fjernes.  

 

En ny tursti inn til Sjetnbuin ble ferdigstilt.  

 

Rygg og Balanse 

 

Her har vi fått hjelp av Rolf Einar Pedersen, og han er drivkraften for å få gjennomført dette. 

Dessverre ble dette ikke gjennomført i 2021 pga pandemi. 

 

Idrettsmerkeprøver : 

Også i år er det gjennomført idrettsmerkeprøver. Vi i trimmen takker Gerda som tar ansvaret 

for dette år etter år. 

 

I tillegg til våre vanlige oppgaver så stiller vi også som hallvakter. Vi har ikke mange å ta av, 

og har også i år fått hjelp av Inger Lise Kringen Wedul  og Randi Haugen.  

 

 

 
Arbeidsplan for 2022: 

• Kaffe og vaffeldag  

• Generelt vedlikehold  
 

 

Økonomi : Økonomien er god. Vi viser til eget regnskap og budsjett-ark.   

 

Vi retter en spesiell takk til Næsbø Skog, som har sponset oss med diesel til tråkkemaskina de 

siste årene. 

 

Vi takker også Hegra IL sine hovedsponsorer for støtten 


