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2022 har vært nok et aktivt år for fotballavdelingen. Vi har hatt mange lag i mange årsklasser i aksjon. 

Vi har stilt med lag i følgende klasser: 

 

Jenter 11 (samarbeid med Skjelstadmark) 

Jenter 12 (samarbeid med Skjelstadmark)  

Jenter 13 

Jenter 17 (samarbeid med Skjelstadmark) 

Gutter 11 

Gutter 12 

Gutter 13 

Gutter 14 (samarbeid med Lånke) 

Gutter 16 

Herrer senior 

Som oversikten viser så har vi hatt samarbeid med andre klubber om flere lag, både Skjelstadmark og 

Lånke. Spillertilgangen har gjort dette nødvendig, og vi ser at denne type samarbeid også vil bli 

nødvendig for å kunne stille lag i de fleste årsklasser også sammen. For sesongen 2023, har vi kun 

samarbeid med Skjelstadmark, men da på flere årganger. 

Alle lag har gjennom sesongen deltatt i ordinært seriespill, i tillegg til at de aller fleste også har vært 

med på ulike cuper og turneringer. De yngste stort sett på regionale cuper, mens G16 og J17 deltok 

på Norway cup i månedsskiftet juli/august. 

Det ble i sesongen 2022 ikke arrangert fotballskole i regi av avdelingen. Styret tok en vurdering og 

beslutning på det våren 2022, at vi ikke ønsket å gjennomføre dette i år. 

Det har gjennom sesongen vært avholdt 2 inntektsbringende dugnader, salg av toalettpapir vår og 

høst. Dette er en viktig inntektskilde for avdelingen. I tillegg så har vi bidratt i ordningen med hallvakt 

som vanlig, og deltatt på dugnader i idrettslagets regi på Hegra Sparebank Arena. 

Økonomisk sett har året vært godt. I styresammensetningen var både leder og kasserer nye i 2022, 

og dette har nok ført til at man har vært litt forsiktig i den økonomiske styringen av avdelingen, da 

man i de sentrale funksjonene nok trenger litt tid for å sette seg inn i hva man kan ta seg råd til og 

hva man ikke kan ta seg råd til. Avdelingen sitter etter året 2022 igjen med overskudd i regnskapet. 

Viser for øvrig til resultatregnskapet for detaljer. 

Styret i fotballavdelingen har i 2022 bestått av følgende personer; 

Thomas Wintervold, leder 

Børge Kjesbu, nestleder og sportslig leder 

Jens Erling Soløy, kasserer 

Torill Rødde, kasserer 

Jon Helge Gresseth, materialansvarlig og dommerkontakt 

Roger Hernes, baneansvarlig 

Øyvind Hansen, vara 

Magnar Børseth, sponsoransvarlig 



I tillegg har Oddbjørn Øygarden bistått styret i sportslig utvalg med sammensetning av lag, 

trenerkabaler, samt bistått oss i møtevirksomhet og dialog rundt mer samarbeid både på guttesiden 

og jentesiden i sone Stjørdal. 

Det har i 2022 vært avholdt 7 styremøter, i tillegg til noen arbeidsmøter og lagledermøter. Hegra IL 

Fotball var i november også vertskap for Trøndelag Fotballkrets sitt klubbforum. 

I november arrangerte også styret et vel fortjent julebord for våre mange trenere og lagledere. 

Hegra IL Fotball var med i et samarbeidsprosjekt i sone Stjørdal høsten 22, hvor målsetningen var å 

legge til rette for et bedre jentefotball-tilbud i dalføret, gjennom et tettere samarbeid klubbene 

mellom. Et godt prosjekt å være en del av, selv om målsetningen ikke helt ble nådd, da Trøndelag 

Fotballkrets satte en del begrensninger for samarbeidet. 

 

Under følger en kort sesongoppsummering fra enkelte lag sett fra lagledernes side. Ikke alle lag har 

levert oppsummeringer fra sesongen. 

 

Jenter 11 

 

 

 

 

 



Jenter 12: 

Generelt: 

Vi har hatt et godt samarbeid med Skjelstadmark IL og har stilt med samarbeidslag 

Skjelstadmark/Hegra i sesongen 2022. Vi har vært avhengige av spillere fra Skjelstadmark født 2010 

og 2011 for å få til å stille 9’er lag denne sesongen.  

J12 født 2010 startet sesongen med 12 spillere, men fikk to frafall tidlig i sesongen så vi ble kun 10 

spillere. 

Treninger: 

J12 har trent sammen med J11 hele sesongen og det har fungert veldig bra. Fin gjeng og jentene ble 

godt kjent etter hvert. Litt negativ holdning blant de eldste i starten, men dette jobbet 

trenere/lagledere med og det kom bort i løpet av sommeren. Vi har gjennomført to treninger i uka 

(1,5 time og 1 time) Godt oppmøte på treninger. Vi trente på HSA i april/mai, på Vårtun i 

juni/august/halve september og på HSA halve september/oktober. 

Kamper 

Det var noen utfordringer i vårsesongen på grunn av: 

- kun 10 spillere 
- mye sykdom våren 2022 
- leirskole for 3 ulike skoler (Forradal, Skjelstadmark og Hegra) 

 

Dette resulterte i at vi måtte låne 4-7 spillere hver kamp fra 2011-kullet. På to kamper måtte vi be 

motstanderlaget om å spille 7’er i stedet for 9’er. Høstsesongen gikk mye bedre da jentene holdt seg 

stort sett friske og vi fikk flere fra 2011-kullet som ville hospitere opp til oss. Vi måtte låne 2-4 spillere 

fra 2011 hver kamp i høstsesongen også.   

I vårsesongen tapte vi alle kamper, men i høstsesongen vant vi 2-3 kamper, spilte uavgjort noen 

kamper og ellers tap med 1-3 mål (2 stortap mot Hommelvik og Lånke)  

Cup 

J12 deltok på Bergstaden cup på Røros  i juni 2022 – der vant vi 3 kamper og tapte 1 kamp. Sosialt 

samvær på Bergstaden Cup var veldig positivt for trivsel i gruppen. 

 

Jenter 13: 

Jenter 13 har i sesongen 2022 bestått av 14 jenter fra Hegra, Skjelstadmarka og Færbøgda. I tillegg 

har vi hatt med to stykker fra 2008 kullet.  

Hovedtrener er fortsatt Kenneth Rønsåsbjørg, med god hjelp og støtte fra trenerne Christian Hognes 

og Kristin Verket. Daniel Huse har vært med både som trener og lagleder.  

Vi har spilt 9’er i andre divisjon, og laget har hatt god progresjon gjennom sesongen. Vi plasserte oss 

på øvre halvdel både vår og høst. Filosofien og målet er fortsatt å få til et godt samspill. Dette tror vi 

vil vises når vi nå skal over på 11er.  



Vi har trent to ganger i uka. Samholdet i laget har vært bra, og det har vært en positiv atmosfære på 

treningene.  

Siden mange av spillerne også er med på håndball, så tok vi vinterpause rett etter sesongslutt. Dette 

for at jentene skulle få en god sesongstart på håndballen. Planen er at vi skal starte med treningene 

igjen fra og med januar 2023.  

Daniel Huse 

Lagleder J13  

 

Jenter 17: 

Årsmelding fotball Hegra/Skjelstadmark J17 sesongen 2022.  

Dette er et samarbeidslag for tredje året på rad. Denne sesongen stilte vi med kun ett 11 lag, 

tidligere har vi hatt med 7 er lag i tillegg.  

Denne sesongen var vi litt spente på hvor mange spillere som fortsatte. Mange var usikre med tanke 

på overgang til videregående før høstsesongen. De fleste valgte å fortsette og vi var tydelig på at det 

var lov å kun være med vårsesongen da mange var usikre på høstsesongen. Vi fikk en ny spiller, det 

var to som sluttet før sesongen og tre som sluttet før høstsesongen. 

Vi har vært spillere fra fire ulike årganger fra 04 til 07, med flest fra 05 og 06.  

Vi har gjennom hele sesongen hatt 2 treninger pr. uke med noe justering rundt oppstart på sesongen.  

Vi har vært seks voksne rundt laget (4 trenere og 2 lagledere). Der hovedtrener fra Skjelstadmark har 

hatt ansvar for treningene.  Vi har hatt et godt samarbeid oss trenere og lagledere imellom.  

Årets høydepunkt var Norway cup. Det ble jobbet med dugnader for å oppnå dette målet gjennom 

hele vårsesongen. Vi hadde en veldig fin uke i Oslo sammen med G 16. Det var en stor gjeng som 

reiste både foreldre og søsken deltok som heiagjeng. Det ble både seier og tap. Det som nok var 

cupens høydepunkt spillemessig var en jevn kamp mot Lillestrøm der innsats ble belønnet og vi hang 

med i lang tid før vi måtte gi oss for et veldig godt lag.  

Det har vært en fin gjeng å samarbeide med. Foreldre har deltatt på dugnader og bistått der det har 

vært behov. Det ble på grunn av Norway cup kjørt en trening stort sett hele sommeren gjennom for 

de som hadde anledning.  

Trivsel og innsats på trening og kamp har vært stor. Vi har hatt et variert treningsoppmøte utover 

sesongen. Vi har sett en stor utvikling i spillegruppa som også har resultert i gode resultater på 

banen. Laget hevdet seg godt i dalføret der vi ble nummer to på tabellen.   

Bente Tollefsen 

Lagleder Hegra il J17  

 

Gutter 13: 

G13-laget til Hegra IL fotball har i 2022-sesongen bestått av 12 gutter. Hvorav 8 fra Hegra og 4 fra 

Skjelstadmarka. Terje Bergstrøm har vært hovedtrener. Bård Atle Haugen og Roger Johansen har 

vært hjelpetrener. Koen Sinke har vært lagleder. G13 har trenet 1,5 time, 2 ganger i uke på HSA.  G13 



deltok i seriespill i 9-er fotball og har deltatt på Bergstadcup i Røros. Det har vært en bra utvikling 

av laget både på trening og på kampene. Vi hadde fotballavslutning på klubbhuset i desember 

med FIFA spill og pizza. 

 

Herrer senior: 

Etter mye frem og tilbake startet vi med treninger i januar. Da visste vi enda ikke om vi fikk til å stille 

lag eller ikke. Utover vinteren så vi at vi ble få, men ble enige med styret om å prøve likevel. Utover 

våren viste det seg at dette ikke ble noe problem. Flere kamper i vårsesongen måtte vi ta ut 

kamptropp, som betyr at noen ikke fikk være med på kamp. Utover sommeren og høsten falt flere fra 

og høsten ble som ventet, og som vanlig tøff. Har ikke eksakt antall spillere, men vil anslå at 20-30 

stk. har vært med på seniorlaget i 2022. Fordelen med den tøffe høsten var at en rekke unge gutter 

fra G16 fikk prøvd seniorfotball. G19 stilte heller ikke lag aktuelle sesong og var en del av seniorlaget, 

så laget har tidvis vært svært ungt. 

Seniorlaget spilte i 6. divisjon og presterte i grunn over all forventning. Laget ble trent av Runar 

Haugteig, Espen Sjømo og Truls Høiås. Toril Rødde var fast kioskansvarlig og supporter for seniorlaget 

hele sesongen gjennom. 

 

For sesongen 2023 så stiller vi lag i enda flere årsklasser enn i 2022, slik at aktiviteten er økende. 

Det har vært et flott år å være en del av fotballfamilien i Hegra på. Vi har engasjerte spillere, 

lagledere og trenere. HSA er på kampdager full av tilskuere, både foreldre, besteforeldre og andre 

som møter opp og heier fram våre lag. Vi er så heldige å ha stor kontinuitet på trener- og 

lagledersiden. Så godt som alle trenere og lagledere som var med i 2022, har også stilt seg til 

disposisjon i 2023. Når man i tillegg har et styre bestående av dyktige og høyt kompetente 

styremedlemmer så har det vært en glede å lede arbeidet i avdelingen. 

Vil med dette benytte anledningen til å takke spillere, trenere, lagledere, dommere, foreldre, 

publikum og sponsorer for alle gode og viktige bidrag til å skape fotballglede i sesongen 2022. 

 

Hegra 5. mars 2023 

 

På vegne av styret 

Thomas Wintervold, leder 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


