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Styret har i 2017 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 2017  avholdt 3 styremøter. Leder har også deltatt på hovedstyremøter. 

 

 

Aktiviteter : 

I tillegg til skiløype og tursti, driver vi fredagsbassenget, og Gerda arrangerer 

idrettsmerkeprøver for oss. På forsommeren ble det også arrangert felles trimturer i samarbeid 

med trimgruppa i Skjeldstadmarka. Vi stiller også som hallvakter. Vi har ikke mange å ta av, 

og har også i år fått hjelp av Siv Bjørngaard Nakling  og Randi Haugen som hallvakter 



Folkebadet : 

Det er bra besøk i bassenget på fredagene. Så dette er ett tilbud vi trenger i Hegra. 

Bassenget er åpent mellom kl. 1700 – 1900 hver fredag. 

Vi retter en stor takk til alle foreldre som stiller opp som vakter. Uten deres hjelp hadde det 

ikke blitt noe fredagsbasseng. 

 

Lysløypa/ Tursti : 

I 2017 fikk vi en vinter uten noe særlig med snø. Dette var vår første vinter med den nye 

tråkkemaskina, men den ble dessverre lite brukt. Derimot ble det fin vinter på slutten av året, 

og det ble fine skiforhold i hele desember.  

Vi har tatt over ansvaret for kjerkleia som går mellom Smedhaugen og Grønsethgrenda. På 

våren ble denne stien ryddet for kratt, og på noen steder lagt om i terrenget, og skilting flyttet. 

 

10 september hadde vi vår årlige kaffedag, i fint høstvær. Meget bra oppmøte i år, og ved  

opptelling, stoppet vi på 100 besøkende denne dagen. Det er veldig bra, og artig for oss som  

driver med dette. 

Ellers har vi drevet nødvendig vedlikehold av våre løyper. Vi har planert litt med 

gravemaskin, og noen steder planert med flis. Det er bra standard på våre anlegg og 

forholdsvis lite som må gjøres. Hver høst må hele skiløypa gåes over, og tilveksten av kratt 

må fjernes.  

 

Trimturer : 
Det ble arrangert 8 trimturer fra 15 mai til 3 juli. Litt varierende oppmøte, men det ble mange 

fine turer i både kjent og ukjent terreng. På grunn av en hektisk høst kom vi ikke i gang med 

turene etter ferien, men håper å få til etter opplegg for dette i 2018.  

 

Idrettsmerkeprøver : 

Vi i trimmen takker Gerda som tar ansvaret for dette år etter år, og sørger for å få dette 

gjennomført. 

Om Idrettsmerket 2017, sier Gerda følgende  : 
 

Det ble i sommer arrangert 3 merkekvelder på Hegra Sparebank Arena. I tillegg så tar enkelte 

utholdenhetsprøven selv og melder dette inn.  

Det dukket også opp 2 som ikke har tatt merket på noen år, John Anton Haave og Håkon 

Skjelstad, velkommen tilbake! Begge klarte kravnene med glans!  

8 personer møtte opp til prøvene, og alle 8 klarte kravene! 

Til alle som driver med en eller annen form for trening:  Velkommen til sommeren og test deg 

selv – du klarer det sikkert!  

Du finner kravene på idrettmerket.no 

 
Arbeidsplan for 2018: 

 Rydde og merke ny sti fra knottmoen og opp til Sætranveien 

 Kaffe og vaffeldag både sommer og vinter. 

 Gruse stien i sjetnbudalen 

 Vedlikehold på stien over knottmoen 
 

 

Økonomi : 

Vi takker Hegra IL sine hovedsponsorer for støtten.  

Vi viser forøvrig vi til eget regnskap og budsjett-ark. 
 


