
ÅRSMELDING FOR 2019 

HEGRA FOTBALL  

 

 
 

Styret har i 2019 bestått av følgende: 

Odd Roar Husbyn, leder 

Børge Kjesbu, nestleder 

Neriza Håve, kasserer 

Torill Rødde, sekretær 

Roger Hernes, banekoordinator 

Runar Haugteig, materialforvalter og dommeransvarlig 

Espen Sjømo, vara 

Truls Høiås, vara 



Året 2019 har vært preget med høy aktivitet i fotballavdelingen. Vi har hatt 9 lag fordelt over 

seks årsklasser i aldersbestemte klasser. Dette er inklusive et samarbeidslag med 

Skjelstadmark J14, og et seniorlag i 5.divisjon. Det har vært deltakelse i både seriespill og i 

cuper lokalt og nasjonalt. Nedenfor følger en oppsummering over sesongen med lagenes 

egne ord. 

Hegra Jenter 11 

J11-laget til Hegra IL fotball har i 2019-sesongen bestått av 11 jenter fra Hegra og 

Skjelstadmarka. Trenere har vært Trond Arne Bonslet, Vegar Sjømo, Morten Johansen og 

Kenneth Børseth. Marit Bentzen har vært lagleder. J11 deltok i seriespill i 7-er fotball, og 

dette var første sesong med seriespill for disse jentene. 

Gjennom sesongen har jentene stort sett hatt trening to ganger i uka, på HSA og ved Hegra 

ungdomsskole. Ved enkelte seriekamper har vi hatt med spillere fra 2009-kullet som 

hospitanter, og dette var positive erfaring både for J11-spillerne og for de yngre jentene. 

I tillegg til seriespill gjennom hele sesongen deltok J11 på B. Langseth-cup i Selbu i april og 

Bergstadcup på Røros i juni. Deltagelse på Bergstadcup, sammen med flere andre lag fra 

Hegra, var kanskje sesongens høydepunkt både sportslig og sosialt! 

 

 

Hegra Gutter 11 

Spillerstallen består av 10 gutter. To trenere med to hjelpetrenere og en fast lagleder med 
hjelp av en annen ved behov. Startet med inne-trening i gymsalen på Hegra Barneskole i 
januar. Deltok på B. Langseth cup i april og Bergstad cup på Røros i juni. Det har vært høy 
deltakelse på treningene, spesielt når treningene ble flytta utendørs. Spillemessig så løfta 
guttene seg utover sesongen. Flere så spillet og gutta ble mer og mer fokusert på trening. Vi 
hadde fotballavslutning på klubbhuset i desember med FIFA spill, pizza og godter. 



Fotografering og utdeling av av premier. Blomster til trenerne fra foreldre og spillere. Alle 

spillerne ville fortsette til neste sesong. Vi ser frem til et godt og artig nytt fotball år.       
Vh Birgitta Trelstad Næsbø. Lagleder.  
 
Hegra Jenter 12 

Jenter 12 startet med treninger i mars, var da 12 spillere i fra Hegra, Forra, Skjelstadmark, 

Haraldreina og Flora. Etter vårsesong kom det ytterligere en spiller. 

Vi har hatt en trener og tre lagledere. 

Vi har denne sesongen hatt treninger på tirsdager og torsdager. 

Denne sesongen spilte jentene flest kampene imot lag i fra Trondheim og Malvik, resultatet 

har vært varierende, men jevnt over en kjempegod laginnsats fra alle jentene. 

I juni var jentene på Bergstadcup, dette var en veldig positiv opplevelse både på banen og 

utenfor banen, dette frister til gjentakelse. 

Avsluttet sesongen med felles kveldsmat på Napoli for jentene. 

 

Hegra Gutter 12 

G 12 startet med trening i Skatvalshallen i januar. Vårsesongen gikk veldig bra. Guttene spilte 

jevnt med de beste lagene i serien. 

God høst sesong også, med deltagelse på Ørland Cup i august som høydepunkt hvor vi vant 

alle kamper. 

11 gutter med hjelp fra G11 i en del kamper. 

God sesong! 

Hegra Jenter 13 

Denne sesongen har vi hatt 17 spillere og vi har til sammen vært 5 voksne rundt laget. Vi fikk 

i vårsesongen en kneskade under kamp, som førte til at en av spillerne ikke fikk deltatt i 

resterende sesong.  

Vi har deltatt på OBOS cup før seriestart og stilt med 9 er lag i vår- og høst sesongen.  I tillegg 

har alle spillerne som ønsket hatt mulighet til å være med G 13 på kamper og vi har vært 

med J 14 på noen kamper der de har hatt behov for flere spillere.  

Vi hadde en super helg sammen på Bergstadcup der vi deltok med to 7`er lag. Vi har hatt en 

lags helg for spillerne på Sandvika og avslutning av sesongen med klatring og pizza. Det har 

vært godt oppmøte på trening og annet arr. i regi av laget.  Vi har denne sesongen hatt 3 

spillere som har deltatt i BDO på trening og som har gått videre og deltatt på kamphelger.  



Vi har hatt en aktiv sesong med mange jevne kamper med seier og tap, men det var nok flest 

kamper med tap og i jevne kamper trakk vi ofte det korteste strået og ikke lyktes helt 

sportslig. Dette har vært en sosial flott gjeng som har det mye moro sammen.   

 

Bente Tollefsen 

Lagleder 

 

Hegra Gutter 13  

G13 har hatt med et 9-mannslag i serien. Laget vant 8 kamper, spilte 1 kamp uavgjort og 
tapte 7 kamper. Det ga 4. plass av 9 lag i vårsesongen, og 6. plass av 10. lag i høstsesongen. 
Laget har hatt en fin forbedring i prestasjonene gjennom sesongen, og oppnådd gode 
resultater mot klubber som har langt større ressurser enn oss. 
 
I januar spilte vi en innendørsturnering i Selbu med et 9-mannslag. Der ble det 1 seier og 2 
uavgjort.  
 
I juni deltok vi med et 7-mannslag i Bergstadcupen. Der vant vi 3 kamper, spilte 2 kamper 
uavgjort og tapte 2 kamper. Vi gikk videre fra gruppespillet, og vant 9–5 over Klæbu i 
kvartfinalen. I semifinalen ble det seier 5-0 over Flatås, og finalen mot Melhus endte 3-3. 
Etter ekstraomganger tapte vi 3-4, men vi var svært godt fornøyde med å reise hjem med 
sølvmedaljer. Både spillet og prestasjonen var svært bra, og spillere, trenere og foreldre 
hadde ei fin helg på Røros.  
 
Laget har bestått av 11 spillere. I tillegg har 8 jenter fra J13, 6 gutter fra G12 og 11 gutt fra 
G11 hospitert i seriekamper og cuper. 11 forskjellige målscorere har scoret til sammen 122 
mål på 27 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 viser godt samhold og har 
spilt mye fin fotball. Laget har stort potensiale, og samtlige spillere har hatt fin utvikling 
gjennom sesongen.  
 
Tre av våre spillere deltok på kartleggingstreninger til sonelaget for Stjørdal, Meråker, 
Hommelvik, Selbu og Tydal høsten 2019. Håkon Morseth ble tatt ut til sonelaget for 
sesongen 2019/2020, mens Preben Leinslie-Walsøe og Emil Flåum ikke fikk være med videre. 
 
Trenere har vært Runar Haugteig (hovedtrener), Dan Freddy Walsøe, Knut Ivar Sjaastad og 
Arnstein Flåum. Edmund Morseth har vært lagleder. 
 
Hegra Gutter 14 

Trenergruppa har bestått av Ivar Hansen, Karl Johan Myran, Øyvind Hansen. I tillegg har Odd 

Robert Johnsen vært ansvarlig for keepertrening. 

 

Lagleder har vært Linda Lilleklev. 

 



Spillergruppa har bestått av 10 spillere, og i tillegg har laget benyttet spillere fra 2006 og 

2007 kullet.  

Spillerne som har deltatt er: 

2005: Jonas Andre, Jonas, Truls, Flavio, Jon Andre, Magnus, Simen, Martin, Sindre, Raymond. 

2006: Håkon, Emil, Preben, Embrik, Tobias. 

2007: Erik og Petter. 

Vi har normalt hatt med 2-3 spillere fra 2006 på hver kamp, noe som har fungert godt. 

I enkelte tilfeller har spillere fra 2007 også spilt, og det har også fungert godt. 

 

Laget deltok i OBOS cup på våren som en del av forberedelsen inn mot seriestart. Ingen 

seire, men bra i forhold til å få kjent på nivået. 

 

På vårsesongen spilte laget i BDO-serien og oppnådde en 7. plass av med 6 poeng. 

På sommeren deltok laget vi i Storsjøcupen, noe som nok en gang var svært vellykket. Må 

rette en takk til Linda for iherdig arbeid med å få oss innkvartert i Østersund. Det lyktes i 

tolvte time! Vi fikk en krevende gruppe, og vant ingen kamper, på tross av mye bra spill. Det 

må nevnes at vi på de fire kampene vi spilte møtte både vinneren av A-sluttspillet og 

vinneren av B-sluttspillet, så motstanden kan vi ikke klage på. 

Sosialt var oppholdet meget vellykket, og jeg må gi honnør til guttene for eksemplarisk 

oppførsel og godt samhold. Fra 2006-kullet var Håkon og Emil med oss på cupen, noe som 

fungerte kjempebra både på og utenfor banen. 

På høsten spilte vi i BDO-serien. Vi kom på 2. plass i puljen med 12 poeng.  

 

Laget har utviklet seg mye på det siste året, både spillemessig og sosialt, og i høstsesongen 

ble vi ikke utspilt i noen kamper. Det er bra prestert når man spiller i en nier-serie med en 

stamme på 10 spillere. 

 

Ivar Morten Hansen 

Trener 

 

Hegra Gutter 16 

G16 har i sesongen 2019 bestått av 21 spillere.  2003 og 2004-årgangene. 

Vi var så heldige å få inn en ekstern trener til denne gjengen. Erik Kristensen tok på seg  

hovedansvaret denne sesongen. 

 

Vi var med på Obos-cup i mars, der endte vi på 2 plass i gruppa, men gikk ikke videre. 

Senere stilte vi i B. Langseth-cup i Selbu før seriestart.  En meget god dag, og vi tok med oss 

en premie for 2.plass tilbake til Hegra! 

 

I serien stilte vi 2 lag. 

1 lag i 2-divisjon 11er og 1 lag i 7er. 

Vårsesongen gikk meget bra med begge lag.   

11er-laget endte på 3-plass i vårsesongen, mens 7er-laget endte også på 3.plass 



 

Så kom sommeren og det som nok var sesongen høydepunkt for mange. 

Norway Cup.  Der dro vi en stor delegasjon med spillere og foreldre. Vi bodde på hotell midt i 

byen.  Noe som fungerte veldig bra. 

God mat, enkelt for spillere og foreldre i forhold til transport til og fra Ekeberg osv. 

Sportslig gikk det så der. Vi gikk på 4 strake tap, og var ferdigspilt onsdag.  Resten av uka var 

vi turister i Oslo by.  I bunn og grunn en særdeles vellykket tur. 

 

Høstsesongen ble noe tyngre sportslig for 11er laget.  Kun 1 seier. 

Desto bedre gikk det med 7er laget, som etter en fantastisk siste kamp, endte 2 mål unna 

avdelingsseieren.  Vi måtte vinne med 18 mål i siste kamp, gutta kjørte på men stoppet på 

16-0! 

 

Sesongen ble avsluttet i klatreveggen i Stjørdals-hallen, med påfølgende pizza og 

diplomutlevering på Napoli. 

 

Alt i alt en fin sesong.  Mye moro, mye bra spill.  En herlig gjeng! 

 

Trenere har vært: Erik Kristensen, Magnar Børseth, Jon Helge Gresseth, Bjørn Inge Tollefsen 

og Oddbjørn Øygarden 

Lagleder: Sonja Børseth 

Hegra Senior (5.divisjon) 

Sesongen 2019 spilte seniorlaget til Hegra IL i 5.divisjon. Det var en ung spillerstall som 

representerte Hegra IL, og det viste seg å bli en ganske krevende sesong for våre spillere.  

Laget startet sesongen med deltakelse i Obos-cup i mars, og det var en grei gjennomkjøring 

før første seriekamp senere på våren. I denne cupen ble det en seier og et tap for seniorene. 

I løpet av sesongen hadde vi også i år en busstur. Denne gangen gikk turen til Tydal der Knut 

Atle Aarbu (Aarbuss) sto for transporten. Denne turen betalte spillerne selv i tillegg til at det 

ble tatt litt fra lags-kontoen. Toril har ordnet med fruktfat på hjemmekamper, noe som både 

egne spillere og motstandere har satt pris på.  

Sesongen 2019 kan oppsummeres som litt 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 færre spillere på trening og som kunne benyttes under kamp i løpet av 

sesongen. I forhold til trening benyttet laget segc av den nye fotballhallen på Skatval i tillegg 

til Hegrahallen og selvsagt HSA. 

Når vi ser på resultatene ser vi at det ble totalt 3 seiere, 1 uavgjort og 14 tap denne 

sesongen, og vi endte på nest siste plass i vår avdeling- noe som resulterte i nedrykk til 6.div 

for våre spillere. 



Når det gjelder oppslutning rundt laget har det vært endel tilskuere på tribunen på hjemme-

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

I sesongen 2019 var Roger Johansen, Kenneth Rønsåsbjørg og Morten Viklund i 

trenerteamet, mens Toril Rødde har vært lagleder.  Magnar Børseth og Roar Hembre har 

villig stilt opp som speakere – tusen takk for hjelpa. 

Samarbeidslag 

Vi har hatt et samarbeidslag J14 med Skjelstadmark 

Øvrig informasjon fra styret: 

Også i 2019 arrangerte vi Tine fotballskole for barn mellom 6-12 år. Virker som dette fortsatt 

er et populært tiltak, og det deltok ca. 115 barn disse tre dagene. Instruktørene var i all 

hovedsak fra egne ressurser fra lagene, og jenter fra Remyra 16 og 17. Vi går for samme 

arrangement i 2020. 

Etter et initiativ fra Nybrott/Tangmoen deltok vi i 2018 på to møter med fokus på tiltak for å 

fremme jentefotballen i Stjørdalsdalføret. På det siste møtet ble det bestemt at Hegra også 

skulle være arrangør av et tilsvarende møte i 2019. Det var imidlertid meget laber interesse, 

slik at møtet ble avlyst.  

I 2019 som i 2018 er det jobbet med å forlenge/skaffe nye arenasponsorer. Dette arbeidet er 

viktig å holde oppe hvert år da dette bringer kjærkomne kroner inn til fotballen i Hegra IL.  

Dugnadene i 2019 var som tidligere år to runder med salg av toalettpapir. Vi takker for all 

velvilje for disse dugnadene. Uten disse hadde det vært umulig å holde en såpass lav 

treningsavgift som vi har i dag. 

Den 17.mai gjorde vi vår plikt med å bære Hegra idrettslag sin fane i 17.mai-toget. Leder bar 

fanen godt assistert av styrets kasserer og banekoordinator. Oppdraget førte med seg et 

læringspunkt for leder; still ALDRI i 17.mai-tog med helt nye sko!       

Nytt av året var sesongavslutning for trenere og lagledere på klubbhuset. Satser på at dette 

blir en årlig foretredelse. 

2019 ble avsluttet med å arrangere årets 6.dagsfest. Dette ble som tidligere år en tradisjonell 

fest med quiz hvor Viggo Valle som vanlig var quizmaster. Etterpå var det duket for dans 

med Harlequin på scenen. Festen ble en stor suksess med 26 påmeldte quizlag og mange 

betalende etter quizen. Totalt var det Ca. 260 deltakere.  

Av andre ting styret har syslet med i 2019 kan nevnes: 

- Styremøter 

- Møter i hovedstyret 

- Møter med alle lagene etter endt sesong 

- Deltatt i møter sammen med hovedlaget/Skjelstadmark IL 

- Påmelding av lag til 2020-sesongen 



- Administrering av bane/treningstider 

- Oversikt over materiell/utstyr/drakter 

I 2020 vil vi fortsette å jobbe med å gi god støtte til våre lag. Ting vi kanskje må ha ekstra 

fokus på er blant annet sportslig utvalg, jobbe for å få flere kretsdommere, fortsatt være 

deltager i satsingen for jentefotballen i dalføret og vi må følge opp våre arenasponsorer. 

Ellers blir det igjen gjennomført Tine fotballskole. Dugnaden med toalettpapir videreføres.  

Ellers kan vi nevne at det er meldt på totalt 15 lag til seriespill i 2020 inklusive samarbeidslag 

med Skjelstadmark(J15) og senior i 6.divisjon. Nytt av året er at 10-åringer er påmeldt 

seriespill. 

Til slutt må vi også i år gi en stor takk til trenere og lagledere i Hegra fotball i 2019. Uten at 

dere stiller opp «i tide og u-tide» hadde vi ikke klart å drive Hegra fotball. En stor takk også 

til alle foreldre og foresatte som legger ned mange mil i bil og lager masse vaffelrøre/kaker. 

Dere er alle viktig i arbeidet med å kunne gi et godt tilbud til alle våre barn og unge i Hegra, 

og er sammen med alle andre frivillige «grunnsteinen» i vårt arbeid med breddeidretten. 

Vi må også rette en takk for samarbeidet med arbeidsutvalget i 2019. 

 

For styret i Hegra fotball 

Odd Roar Husbyn 


