
ÅRSMELDING FOR 2018 

HEGRA FOTBALL  

 

 
 

Styret har i 2018 bestått av følgende: 

Odd Roar Husbyn, leder 

Børge Kjesbu, nestleder 

Neriza Håve, kasserer 

Torill Rødde, sekretær 

Roger Hernes, banekoordinator 

Mads Raaen, materialforvalter og dommeransvarlig 

Espen Sjømo, vara 

Truls Høiås, vara 



Året 2018 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 J13, 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 startet sesongen med 6 spillere.  Avtalte samarbeid med j12 der 6 stk. fikk dispensasjon 

til å rullere med å spille med oss på kamp. Etterhvert kom det flere spillere til og vi endte 

med å ha 11 spillere. Samarbeidet med j12 ble opphevet etter sommerferien da vi var 

mange nok. 

Vi har hatt to treninger i uken. På mandager har vi hatt litt samarbeid på trening med j12 på 

torsdager har vi trent alene.  

Roar Størset har vært trener, og Bente Hegseth og Mari R. Børseth har vært lagledere.  

Har spilt 16 kamper. En del av disse imot lag i dalføre, men han også hatt besøk av Malm, 

Sverre, Vinne og Nesseguten, samt at vi har vært på Verdal, Levanger og Steinkjer på kamp. 

Avsluttet sesongen med seier på hjemmebane og pizzafest for jentene. 

Hegra Gutter 11 

12 gutter og 5 voksne har utgjort spillere og støtteapparat i vår første sesong i 

seriesammenheng. Vårsesongen endte med 8 seire og 1 tap. Høstsesongen ble differensiert 

etter vårsesongens resultater. Da ble jevnere motstand 3 seire 1 uavgjort og 4 tap.  

Guttene viste stor fremgang gjennom sesongen etter at vi startet sist vinter med treninger i 

gymsal og enkelte kvelder i Meråker. Deltok i Selbucup i april og Sjampions Lig i høst. 

En del spillere har også spilt en del kamper for G 12 også. 

Hegra Jenter 12 

Fortsatt en flott gjeng på 19 spillere (6 fra Skjelstadmark og 13 fra Hegra) møtes til trening 2 

ganger à 1,5t i uken.   

9er fotball, og offside er nye elementer som kom inn i fotballhverdagen vår. Og jentene 

digger det! 

Vårsesongen gikk veldig bra, hvor det endte med at vi ble flyttet et nivå opp til 

høstsesongen. Høsten ble naturlig nok mye tøffere. Sterkere motstandere, og vi fikk føle litt 

på «trøblete» føtter til mange av spillerne. Men, vi tar med oss positiv framgang og mange 

sterke 2.omganger. Jentene har vært utrolig flinke til å heve seg etter pause, og de har tatt 

et stort steg framover når det gjelder lagånd og samspill. 

Treningssamling/teambuilding på Sandvika Fjellstue ble gjennomført i august dette året. 

Dette er nok årets happening for jentene ☺  



Videre deltok vi på Bergstadcup, noe som også var svært vellykket. Her stilte vi med 2 7er lag 

slik at det ble mest mulig spilletid på alle 😉 

Vi avsluttet sesongen med en intern treningskamp på HSA, med påfølgende middag på 

American Steakhouse. 

 

Trenere: Christian Hognes og Laila Børseth 

Lagleder: Frode Gressetvold 

Hegra Gutter 12 

«G12 har hatt med et 9-mannslag i serien. Laget vant 8 kamper, spilte 1 kamp uavgjort og 

tapte 8 kamper. I tillegg har vi deltatt i tre cuper. I april spilte vi innendørs på kunstgress i B. 

Langseth Arena i Selbu. Der ble det 2 seire, 3 uavgjort og 3 tap. I juni deltok vi i 

Bergstadcupen på Røros. Vi vant 3 kamper, spilte 1 kamp uavgjort og tapte 4 kamper. I 

begge disse cupene stilte vi med to 7-mannslag. Det ble både seire og tap for begge lag i 

begge cupene. I november deltok vi i Sjampions Lig i Stjørdalshallen. I første kamp ble det 

seier 8-0, men deretter ble det 5 knepne tap. Ettersom vi spilte alle 6 kampene uten pause 

og møtte meget god motstand, er vi likevel godt fornøyd med prestasjonene.  

 

Laget har bestått av 13 spillere. I tillegg har 7 gutter fra G11 hospitert i seriekamper og 

cuper. 17 forskjellige målscorere har scoret til sammen 159 mål på 39 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.  

Trenere har vært Knut Ivar Sjaastad (hovedtrener), Dan Freddy Walsøe og Arnstein Flåum. 

Edmund Morseth har vært lagleder.» 

Hegra Gutter 13  

Laget har bestått av 12 spillere, og laget har deltatt i 9-er serien på både vår- og 

høstsesongen. 

I vårsesongen spilte laget jevnt med mange lag, men slet med å få ballen i mål. Dette 

medførte at laget vant kun en kamp på vårsesongen, men den ble til gjengjeld vunnet 6-0. 

Det var kampen da alt stemte. 

Høstsesongen startet med armbrudd på en av spillerne i første kamp. Det betydde at vi kun 

hadde 11 spillere til rådighet. Uansett fikk laget mer flyt på spillet, og fikk også satt flere av 

sjansene. Som en følge av det ble mange av kampene veldig jevne, og laget klarte å vinne 3 

av dem. Spesielt smakte seieren over Hommelvik godt, da vi aldri før har klart å slå dem. 

Både i vårsesongen og i høstsesongen har G2005 lånt spillere fra G2006 og J2005. Dette har 

vi vært avhengige av, og vi er takknemlige for den hjelpen vi har fått fra spillerne som har 

stilt opp. 



Laget har deltatt på 3 cuper: 

Obos-cup på våren. Her spilte laget seg til sluttspullet. 

Storsjøcupen. Her tapte vi samtlige kamper, men spilte kanskje den beste kampen laget har 

spilt. 

Melhus-cup på høsten. Her spilte laget seg til sluttspillet. 

Alle cupene har vært positive opplevelser, og vi som var trenere og lagledere på 

Storsjøcupen er veldig fornøyd med humøret og oppførselen på denne. Den sto til 

toppkarakter. 

I 2019 er vi 11 spillere. Laget planlegger deltakelse i 9-er serien. Laget vil være avhengig av 

bistand fra G2006 og fra J2005 også denne sesongen, men det regner vi med ordner seg. Vi 

har opplevd samarbeidet som veldig positivt med begge lag. 

Ivar Hansen 

Hegra Gutter 14 

G14 har i 2018 stilt lag i 9er fotball. 

 I vår var vi med i Oboscup der vi vant 2 kamper og tapte 1. Dermed ikke videre ifra 

gruppespillet der. 

 I serien var vi oppdelt i vår og høstsesong 

I vår i 2 div spilte vi 8 kamper vant 7 og 1 uavgjort så vi vant vårserien. 

I høst ble vi flyttet 1 div opp og da spilte vi dobbel serie der spilte vi også 8 kamper der vant 

vi 5 og tapte 3 så vi endte på en fin andre plass 

Vi har også deltatt på Hamarcup og dette var en fin hælg for alle. Gode kamper og fin cup. 

Vi har i år hatt 2-3 treninger pr uke 

I vår lagledelse har følgende deltatt. Kristin Verket, Sonja Børseth, Bjørn Inge Tollefsen, 

Ronny Hoset, Thomas Vintervold og Magnar Børseth 

Totalt ant spiller har vært 15 på vår og 14 på høst meget fin gjeng. Vi har også lånt bort 

spillere til G16. der det har deltatt 2-4 spillere på deres kamper. 

Vi takker styret og ikke minst banekoordinator på HSA for samarbeidet i 2018. 

Hegra Gutter 16 

G16 har i 2018 bestått av spillere fra 2002 og 2003-generasjonen. 

Startet sesongen med 15 spillere.   

G16 deltok i OBOS-cupen, Norway Cup og seriespill i 2. divisjon, 

 

2 av de 15 vi startet med sluttet, og 2 langtidsskader gjorde til at troppen etterhvert ble 

ganske så tynn. Sesongen ble derfor etterhvert et spørsmål om å ha det artigst mulig, og lite 



fokus på resultat, som følge av dette. 

Vi ble dessverre avhengig av bidrag utenfra for å få gjennomført sesongen, uten å trekke 

laget. 

 

Av en tropp på 15, så har vi i løpet av sesongen hatt 34 ulike spillere på banen. 

Vi må derfor rette en STOR TAKK til alle på G14, G13 og "comeback-spillere" for at de har 

stilt opp og hjulpet oss!  Uten de hadde vi ikke kommet oss gjennom høsten. 

 

Norway Cup var sommerens happening.  Mye bra fotball, bra vær og guttene koste seg i 

hovedstaden. 

 

Trenerapperatet har bestått av Runar Haugteig, Jon Helge Gresseth og Oddbjørn Øygarden 

Hegra Gutter19 og Senior (5.divisjon) 

Med majoriteten av juniorspillerne inne i sin siste sesong født i 1999, trodde vi på en 

kanonsesong resultatmessig i 2018.  I tillegg hadde vi det beste og mest kompetente 

trenerteamet noensinne etter at vi vi slo sammen G19 og senior til ei treningsgruppe.  

Godt oppmøte og gode treninger i Meråkerhallen ga godt håp for sesongen.  Og vi fikk nyte 

godt av luksusen det er å ha 3 keepere på trening samtidig! Deltakelse i Magnar Lundemos 

minnecup samt Oboscupen med juniorene gjorde at vi også fikk gode muligheter til å trene 

på kampsituasjoner, i tillegg til vanlige treningskamper. 

Nå ble det etter hvert en del skadeproblemer tidlig i sesongen, og samtidig som vi i 

utgangspunktet var kun 5-6 seniorer, ble det stor belastning og mye «trøkk» på de 

yngste.  Dermed ble det igjen større slitasje og nye skader. Det ble på et vis en vond sirkel. 

Skolegang og militærtjeneste i andre deler av landet gjorde stallen enda mer sårbar. 

Når status skal gjøres opp må vi si oss veldig fornøyd med at seniorene berget plassen i 5 

divisjon i aller siste kamp for sesongen.  Juniorene bar mye av lasset opp til senior, og 

samtidig fikk juniorlaget god hjelp av årsklassen under til å hjelpe til.  Her er det verdt å 

nevne at ingen av de som hospiterte gjorde seg bort – tvert imot! 

Konklusjonen blir derfor at det ikke alltid er at det blir slik man planlegger og forventer, men 

det kan bli bra lell! Stor takk til Kenneth og Roger som fikk en større jobb og flere oppgaver 

enn forventet, og som virkelig tok ansvaret!  Ros til Trond Vegar også, som startet jobben 

med et mer spillende Hegralag enn vi noen gang tidligere har sett, og som Kenneth og Roger 

har videreført.  På en måte var det dette lagarbeidet som reddet plassen i 5. divisjon. Honnør 

også til en seriøs og treningsvillig spillergruppe! 

 Arve Roar Torill og Svein 

Samarbeidslag 

Vi har hatt et samarbeidslag J13 med Skjelstadmark 



Øvrig informasjon fra styret: 

Vi arrangerte også i 2018 Tine fotballskole for barn mellom 6-12 år. Virker som dette er et 

populært tiltak, og det deltok ca. 100 barn disse tre dagene. Instruktørene var i all hovedsak 

fra våre egne spillere fra 16-19 lagene. Vi går for samme arrangement i 2019. 

Vi planla med også i 2018 å arrangere en bøgdacup i fotball, men etter en heller mager 

påmelding måtte vi avlyse dette. Vi prøver igjen i 2019. 

Det ble avholdt et informasjonsmøte med våre klubbdommere hvor Kjell Alseth fra kretsen 

informerte om kurs og muligheter rundt dette med kretsdommerkurs. 

Etter et initiativ fra Nybrott/Tangmoen har vi deltatt på to møter med fokus på tiltak for å 

fremme jentefotballen i Stjørdalsdalføret. Vi var arrangør av det siste møtet, og vil også 

arrangere møte til høsten 2019.  

Ellers har vi hatt en stor jobb med å forlenge/skaffe nye arenasponsorer. Dette arbeidet 

resulterte i flere nye sponsorer, og flere tusen ekstra inn i fotballen.  

Dugnadene i 2018 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. 

Det ble i løpet av høsten arrangert flere treninger med våre keepere. Vi fikk strålende hjelp 

av Erik Kristiansen til dette. Tusen takk. 

Under Norway-cup hadde vi en utilsiktet og uheldig episode. Hendelsen som sådan vil vi ikke 

gå i detaljer her da den både er godt kjent og er håndtert og avsluttet, men finner det riktig å 

nevne at sett fra vårt synspunkt ble saken meget bra håndtert når vi nå engang fikk dette «i 

fanget». Dette gjelder både på lagsnivå i Oslo, kontakten mellom laget og styret i fotball og 

mellom fotballstyret og hovedlaget. I tillegg hadde hovedlaget kontakt på klubbnivå. Fra å 

være de sorte får på Norway-cup og «drittklubben» i landet, gikk vi til å høste masse ros og 

gode ord fra mange kanter inklusive klubber, fotballkrets, media, m.fl. på hvordan Hegra 

som klubb og ikke minst laget håndterte saken. Tror nok at Hegra som klubb kom styrket ut 

av hendelsen til slutt.  

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 2019-sesongen 

- Administrering av bane/treningstider 

- Oversikt over materiell/utstyr/drakter 

I 2019 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 og vi prøver med en bøgdacup igjen. 

Dugnaden med toalettpapir videreføres. Det er også fotballavdelingen sin tur til å arrangere 

fest på Ljosheim 6.juledag og lokalet, musikken og Mr. Valle er allerede booket. 

Ellers kan vi nevne at det er meldt på totalt 10 lag til seriespill i 2019 inklusive samarbeidslag 

med Skjelstadmark og senior i 5.divisjon. 

Til slutt må vi gi en stor takk til trenere og lagledere i Hegra fotball i 2018. 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 2018. 

 

For styret i Hegra fotball 

Odd Roar Husbyn 


