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Året 2017 har vært et år med høy aktivitet i fotballavdelingens regi. Vi har hatt 15 lag fordelt 

over åtte årsklasser som har deltatt i seriespill, samt at alle lag har deltatt i cuper lokalt og 

nasjonalt. Nedenfor følger en oppsummering over sesongen med lagledernes egne ord. 

 

Jenter 11, født 2006 : 

Vi er svært fornøyd med vår første sesong med 7er fotball.  

Hele 19 spillere (7 fra Skjelstadmark og 12 fra Hegra) har alltid møtt med godt humør og stor 

treningsvilje. Vi startet sesongen med ei treningssamling/teambuilding på Sandvika 

Fjellstue, hvor målet var å bli godt kjent med hverandre, bygge samhold og skape trygghet i 

laget. Det har vi ikke angret 1 sekund på ☺  

Videre deltok vi på Bergstadcup, noe som også var svært vellykket. Dog travelt når man har 

2 lag � 

Fokuset denne sesongen var nok ikke størst på seier, men et godt samhold, og at hver enkelt 

spiller skulle oppleve glede og mestring har vært viktigst. 

Vi har trent 2 ganger i uken, og med 2 7er lag, ble det også 2 kamper i uken på noen. Alle har 

hatt lik spilletid, like mange kamper, borte som hjemme (så godt det lar seg gjøre) 

 

Trenere: Christian Hognes og Laila Børseth 

Lagledere: Janne E Staberg og Britt Elin Korstad 

 

Gutter 11, født 2006: 

I serien har G11 hatt med to lag, som til sammen vant 13 kamper, spilte 2 kamper uavgjort 
og tapte 15 kamper. I tillegg deltok vi i tre cuper. I april spilte vi innendørs på kunstgress i B. 
Langseth Arena i Selbu. Våre to lag vant 3 kamper, spilte 3 kamper uavgjort og tapte 2 
kamper. Begge lagene både vant, spilte uavgjort og tapte. I juni deltok vi i Bergstadcupen på 
Røros. Våre to lag vant 4 kamper og tapte 1 kamp hver, så til sammen ble det 8 seire og 2 
tap. I oktober deltok vi i Sjampions Lig i Stjørdalshallen. Her ble det 1 seier, 1 uavgjort og 1 
tap for begge våre lag mot meget gode Trondheimslag.  
 
21 spillere har spilt for laget, hvorav 1 som bare spilte en kamp. Alle de 20 andre spillere har 

scoret mål, og til sammen scoret laget hele 310 mål på 53 kamper i serie og cuper! Laget har 

spillere fra både Hegra, Skjelstadmark, Forradal og Flora. Det er en fin gjeng med snille og 

motiverte gutter som allerede i sin første sesong på samme lag har vist godt samhold og 

mye fin fotball. Laget har et stort potensiale, og samtlige spillere har hatt fin utvikling 

gjennom sesongen. Trenere har vært Knut Ivar Sjaastad (hovedtrener), Dan Freddy Walsøe 

og Arnstein Flåum. Edmund Morseth og Grete Oddny Sjaastad har vært lagledere. 

 



 

 

 

Jenter 12, født 2005: 

Vi var 16 spillere når vi startet sesongen våren 2017, ei sluttet i sommerferien og ei har 
sluttet etter at sesongen er over.  Så vi går inn i sesongen 2018 med 14 spillere. De er en fin 
gjeng med jenter fra Skjelstadmark, Hegra og ei fra Forra IL.  
 
Vi deltok på Bergstadcupen, med to lag. Vi lånte noen spillere fra Hegra 06 for å få nok 
spillere til enhver tid.  
Vi kan ikke vise til store spillemessige resultater, men jentene har blitt kjent på tvers av 
skolekretser, så fotballen har også hatt en god sosial verdi. 
 
Trenere og lagleder har vært stabil gjennom sesongen, med Christian Opgård som 
hovedtrener.  
 

 

Gutter 12, født 2005: 

Gutter 2005 har hatt 12-16 spillere. De har spilt i 7er serie med to lag. Det har vært mye tøff 
motstand, men laget har hatt veldig bra utvikling gjennom sesongen. Det ble mange kamper 
på noen av guttene da flere sluttet ila sesongen. Flere av de yngre spillerne var også med på 
flere kamper. De deltok på to cuper. Bergstadcupen og Levangercupen. Trenere har vært 
Ivar Morten Hansen, Børge Kjesbu, Øyvind Hansen og Odd Robert Johnsen. Linda Lilleklev og 
Kai Roger Moen har vært lagledere. 
 

 

Gutter 13, født 2004: 

Gutter 13 startet sesongoppkjøringen i februar. 19-20 flotte representanter for fotballen var 

med og vi stilte med to lag i seriespill. Ett 7er-lag og ett 9er-lag. I juni deltok vi med 2 lag i 

Bergstadcup, og begge lagene kvalifiserte seg til A-sluttspill der. Ei fin helg både sportslig og 

sosialt. 

Etter sommerferien fikk vi av ulike årsaker frafall på 3-4 spillere, noe som gjorde at det tidvis 

var 2-3 kamper pr. uke på resterende spillere. Masse kamptid på alle, det er kamper som er 

artig! 

Trenere for laget har vært Magnar Børseth og Thomas Wintervold. Lagledere : Ronny 

Hoseth, Bjørn Inge Tollefsen, Sonja Børseth og Kristin Verket. 

 

Jenter 14, født 2004 og 2003: 



Vi var 17 spillere fra våren trenere Jomar. Pål. Lagleder Hildegunn. Plassering midt på tabell 
vår. Høst 16 spillere.  Trenere Jomar . Pål og Håvard.  Samme lagleder.  
Plassering øvredel av tabellen.  Cup Hamar der vi kom til A sluttspill .gikk på tap på mynt 
kast i 16delsfinale. 
 

 

 

Gutter 14, født 2003: 

G14 startet vårsesongen med 13 spillere.  1 sluttet tidlig på våren, mens 1 kom delvis tilbake 

etter langt skadeavbrekk, så vi var 12(13) spillere ved sesongslutt. 

 

Laget spilte 9er fotball, i 2 divisjon. 

Laget spiller til tider bra fotball, og endte opp midt på tabellen i vårsesongen og som nr 4 i 

høstsesongen. 

 

Laget var med på Sverresborg Cup før seriestart(som en slags kick-off), og vi var også med 

på Maxi-turneringen på Hamar på høsten, sammen med J14. 

Dette ble en meget fin helg, både fotballmessig, værmessig og sosialt. 

Guttene fikk prøvd seg på 11er fotball, mot antatt bedre motstand, men klarte seg meget 

bra. 

 

Vi hadde også et godt samarbeid med både G13 og G16. 

Flere av våre spillere trente 1 gang i uken med G16, og mange fikk prøve seg i en eller flere 

G16 kamper. Dette er noe våre spillere vokste mye på. 

 

Mange G13 spillere fikk også prøve seg på vårt lag iløpet av sesongen. 

 

Trenere for laget denne sesongen har vært 

Oddbjørn Øygarden, Jon Helge Gresseth og Lars Ulstadvold. 

Lagleder var Runar Pettersen 

 

Vi avsluttet sesongen med en felles tur til Trondheim, med mat i Egontårnet, og 

Rosenborgkamp til slutt. 

Neste sesong stiller laget i G16, sammen med 02-kullet. 

 

Gutter 16, født 2002 og 2001: 

I 2017 spilte G16 i 3. divisjon både vår og høst og kjempet i toppen i begge avdelingene, 

dette gjorde oss sikre på at vi traff riktig ambisjonsnivå for våre spiller og vi kunne ha det 

gøy og vinne kamper samtidig som vi fikk utfordringer i kamper.vi trente 3 ganger i uken 

fom. Januar og ut September.  Troppen talte 12 spillere da vi skulle starte opp. I tillegg tok vi 



imot flere fra Hegratunet hvor 4 av dem spilte kamper for oss mens 3 stk til var med å trente 

med oss i vårsesongen. I tilegg hadde vi et fantastisk samarbeid med G14 hvor flere av dem 

var med og hospiterte på trening hos oss gjennom året, i tillegg til at noen også ble med i 

kamper. Dette var et uvurderlig samarbeid for oss da stallen var noe tynn. På sommeren var 

vi på Norway Cup og hadde en flott uke der. 

Trenerteamet Hegra G16 2017 

Runar Haugteig (Trener), Stein Terje Solem (Lagleder) 

 

 

 

 

Jenter 17 : 

Jenter 17 startet sesongen med litt marginalt antall spillere. Startet likevel i serie og fikk god 

hjelp av Jenter 14 gjennom hospitering til å stille slagkraftig lag i seriekampene. Laget deltok 

på Norway Cup. Dessverre så ble det for lite spillere igjen etter sommerferien, så laget 

måtte trekkes og ble oppløst til høstsesongen. Trenere og lagledere var Håvard Sundt 

Solberg og Kathrine Hegre. 

 

Gutter 19 : 

Sesongen starta vi allerede i november 2016 med spillermøte og ny trener, Trond Vegard 

Hallem, på plass. 

Vi var nærmere 26 hegrasbygger på blokka når vi telte opp etter møtet i klubbhuset.   

Men så begynte det å falle i fra en del gutter fra 2000-årgangen og 

også et par fra -99 og vi ble faktisk litt urolige.  Men heldigvis dukket det opp noen spillere 

fra andre klubber.  

Det ble mange gode økter i Meråker på tidlig vinteren, og kvaliteten på treninga ble løftet 

betraktelig. 

Og med veldig stort fokus på egen filosofi og en grunntanke om å spille fotball framfor å 

bare «sparke» ball. 

Ambisiøst nok meldte vi oss på i 1. divisjon og tenkte at vi uansett måtte kvalifisere oss først.  

Men det ble ingen kvalifisering.  Dermed ble det en vårsesong og en høstsesong mot gode 

lag i 1.divisjon. 

Guttene tok nivået bra og spilte jevnt med de aller fleste.  Vi havnet midt på treet i begge 

seriene. 

Vi var med i Selbu Sparebank Cup som oppkjøring til sesongen og vi var med på Norway Cup 

i ferien. 



Dette krevde en del dugnader. Da er det verdt å nevne at vi har hatt ei fantastisk fin 

spillergruppe og en like fin foreldregruppe, 

som velvillig møtte opp og bidro på dugnadene. 

 

Herrer senior : 

Sesongen 2017 spilte våre seniorer i 5.divisjon. Som i fjor ble det en spennende, men 

samtidig en ganske krevende sesong for våre spillere og trenerapparat.  

Laget startet sesongen med deltakelse i Magnar Lundemos Minnecup i januar, og det var en 

grei gjennomkjøring før første seriekamp senere på våren. 

I løpet av sesongen hadde vi i år to lange bussturer – til; Kolvereid og Overhalla der Magnar 

Børseth var vår trofaste bussjåfør. På disse turene hadde vi også med oss noen supportere. 

Sesongen 2017 oppsummeres som ganske utfordrende med tanke på at det til tider var 

utfordrende å sette opp lag, samt å få nok spillere på trening slik at det ble ei god 

treningsøkt. Vi hadde ca. 18-20 spillere på papiret, men utfordring ifh til bl. a jobb og skader 

førte til at det var langt færre spillere på trening og som kunne benyttes under kamp.   

Når vi ser på resultatene ser vi at det ble totalt 5 seiere, 1 uavgjort og 12 tap denne 

sesongen, og vi endte på 8.plass i vår avdeling.  Laget har også denne sesongen vært en del 

avhengig av både junior og guttespillere for å klare å stille med nok spillere. Disse guttene 

har imidlertid gjort en flott innsats for seniorlaget ☺ På tampen av sesongen var det også 

noe usikkerhet om vi måtte spille kvalifisering til 5.divisjon neste sesong, men det unngikk vi 

heldigvis. Så i sesongen 2018 har Hegra IL fremdeles et seniorlag i 5.divisjon! 

Når det gjelder oppslutning rundt laget var det som aller oftest fulle tribuner på våre 

hjemmekamper. Det setter både spillere og støtteapparat stor pris på.   

I sesongen 2017 var Rune Sæther og Runar Haugteig i trenerteamet, Anita Køteles og Toril 

Rødde var lagledere og Magnar Børseth var speaker og bussjåfør. 

 

Øvrige aktiviteter i fotballavdelingens regi: 

Tradisjonen tro arrangerte vi også i 2017 fotballskole for barn mellom 6-12 år. Fotballskolen 

ble arrangert over 3 dager i starten på sommerferien og også i år samarbeidet vi med Tine 

om arrangementet. Vel 100 ivrige barn fra dalføret og bygdene rundt deltok. Instruktørene 

var våre egne aldersbestemte spillere og dette fungerte veldig bra. Trond Arne Bonslet ledet 

arrangementet og flere av fotballstyrets medlemmer og andre la ned et betydelig arbeid i 

forkant og underveis i arrangementet for å få dette i havn. 

I juni fikk vi det triste budskap om at en av fotballavdelingens absolutte ildsjeler på 

lagledersiden, Geir Almli, var gått bort. Dette preget og gjorde sterkt inntrykk på hele 

fotballmiljøet i bygda. I tillegg til Geir selv, var mange av hans nærmeste aktive deltakere i 

miljøet og vi ble på ulike måter preget av denne ufattelig triste beskjeden. Det var også 



sterkt når Hegra IL Fotball fikk tildelt en betydelig minnegave i forbindelse med Geirs 

begravelse. 

Årets bøgdacup ble arrangert i strålende høstvær i september, med masse deltakere og 

publikum. Årets cup ble dedikert nettopp Geir Almli, og bar navnet Geir Almli`s minnecup. 

I løpet av 2017 har idrettslaget renovert klubbhuset, noe som vi i fotballen er utrolig 

takknemlige for. Det legger til rette for enklere og bedre gjennomføring av arrangementer 

og møter/tilstelninger vi har, og er sammen med resten av anlegget HSA med på å bygge 

ytterligere stolthet hos våre aktive. Stor honnør til alle som har bidratt her! 

Avslutningsvis vil undertegnede gi en stor takk til styremedlemmer, trenere og lagledere i 

fotballavdelingen i 2017. Hver og en har lagt ned en betydelig og god innsats for å drive 

avdelingen på en utmerket måte, og bidratt til å gi et fotballtilbud til våre utøvere som vi 

kan være stolte av. En spesiell takk til kasserer Laila Børseth som har lagt ned et stort arbeid 

i å lage økonomiske/regnskapsmessige verktøy som gir en tydelig og enkel måte å ha 

økonomisk oversikt. Verktøy som kan brukes for å lette arbeidet til kommende kasserere og 

styrer i mange år framover. 

 

Thomas Wintervold 

styreleder 


