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Sesongen 2016 har vært et aktivt år i fotballavdelingens regi. På årsmøtet for idrettslaget i 2016 ble 

det valgt inn fire nye medlemmer til styret, slik at store deler av styret var nytt foran inneværende 

sesong.  

Fotballstyret har i 2016 bestått av : 

Thomas Wintervold – leder 

Trond Arne Bonslet – nestleder 

Laila Børseth – kasserer 

Eirin Kvaal – sekretær 

Odd Annar Aasan – Bane-/hallansvarlig 

Materialforvalter/dommerkontakt – Robin Dragland 

Bjørn Inge Tollefsen – vara 

Runar Hammer – vara 

 

Vi har i sesongen 2016 stilt med lag i klassene J11, G11, G12, G13, J13, G14, G16, J17, G19 og herrer 

senior.  

Her følger en kort oppsummering av lagenes sesong med deres egne ord : 

J11 : 

Vi er et samarbeidslag der det er 7 jenter fra Hegra IL, 2 fra Forra IL, og 6 jenter fra Skjelstadmark IL. 

Vi hadde 17 jenter som startet sesongen, men ved avslutning av sesongen var det 15 igjen, da noen 

hadde flyttet i løpet av året. Vi har deltatt på Championslig på Stjørdal og på Skandia cup på Lade.  

Trenere har vært Christian Opgård, Rolf Hernes og oppmann/trener Anne Kjersti Bakstad. 

 

G11 : 

Vi begynte med 18 spillere. 3 spillere har sluttet, og 1 har kommet inn som ny spiller. 

Vi har 16 spillere, og har hatt med 2 lag i serien i år. 

Lagene har vært satt opp ut fra følgende: 

- Spredt på skolekretsene Forradal/Flora, Hegra og Skjelstadmark 

- Jevne Lag 

- Sosiale relasjoner innad i lagene 

Det har fungert bra. 

Vi har hatt 2 treninger i uka de ukene vi ikke har spilt seriekamper, og 1 trening + kamp når vi har 

spilt i serien. 

Trenere: Vår: Ivar Hansen, Odd Robert Johnsen. Øyvind Hansen og  Lasse Buan 

Lasse valgte å gi seg etter Bergstadcupen grunnet arbeidsbelastning og fagprøve. 

De som har kommet inn er Karl Johan Myran, Børge Kjesbu og Thomas Fossen (som keepertrener) 



Oppmenn er Linda Lillekleiv og Kai Roger Moen 

Vi har startet på et nullpunkt ift å få til 2 fungerende lag der spillerne egentlig ikke har kjent 

hverandre. 

Har ikke vært resultatoriente, men prestasjonsorientert, noe som vi har hatt behov for. Det ene laget 

vant ingen kamper før ferien, men har vunnet 2 kamper på høstsesongen. 

Det andre laget har vunnet 1 kamp i vårsesongen og 1 i høstsesongen. 

Begge lagene har løftet seg mye i løpet av sesongen, noe som vises på målforskellen på høsten opp 

mot våren. 

Summert: 

Vi har deltatt i serien med 2 lag 

Vi har deltatt på Bergstadcupen (Juni), Levangercupen (August) og Sjampions Lig (Oktober) 

Planlegger neste år å delta med 2 lag i serien 

1 Cup rett før seriestart 

Bergstadcupen 

Levangercupen (eller en annen cup rett før seriestart) 

Vil invitere 2006 gjengen til enkelte fellestreninger, og også jenter 2005. det tror vi vil være bra, 

både for å fremme samarbeid og for å sikre utvikling av spillerne på det nivået den enkelte er. 

Oppstart treninger etter en pause vil bli i overgangen januar/februar. 

 

G12 : 

G 12 startet sesongen med 20 spillere og avsluttet med de samme 20. Laget er et resultat av 

sammenslåing av Hegra og Skjelstadmarkas gutter i 2004-årgangen. Sammenslåingen har fungert 

utmerket fra første stund. 

 Vi har stilt med 2 lag i seriespill og har rullert på lagene og hvem som har spilt sammen. Startet for 

alvor sesongoppkjøringen i februar / mars og deltok på innendørsturnering i Selbu før sesongstart. 

Har gjennom sesongen trent 2 økter pr. uke i tillegg til kamper. Deltok med to lag i Bergstadcup, i 

strålende vær på Røros. Både spillere, støtteapparat og foreldre hadde ei kjempehelg i Bergstaden. 

Kjempefin og sammenspleiset spillergruppe som det er en fryd å være sammen med. Trenere / 

lagledere har vært Magnar Børseth, Bjørn Inge Tollefsen, Sonja Børseth, Rune Wikmark, Kristin 

Verket, Ronny Hoseth og Thomas Wintervold. 

 

J13 : 

Sesongen startet med 17 spillere som i løpet av sesongen økte til 19 stk. Laget stilte i 
vårsesongen i en lokal 9-er serie. Etter endt vårsesong, lå laget på 3. plass og beholdt med 
det plassen i 1. divisjon. I høstsesongen ble motstanden adskillig tøffere og resultatene 
uteble. Men laget har vært preget av god innsats, godt oppmøte og mye spilleglede. 
Sesongens høydepunkt var nok deltagelsen ved Maxiturneringen på Hamar. En flott 



opplevelse på en meget godt organisert turnering som til slutt endte med en 3. plass i B-
sluttspillet. 
 

G13 : 

Gutter 13 startet oppkjøringen med 14 spillere, og meldte derfor på 2 7er-lag. 

Dette da kretsens anbefalte spillform denne sesongen var 7er. 

I løpet av våren sluttet en spiller, mens en annen har vært holdt utenfor stort sett hele sesongen pga 

skade. 

Vi valgte allikevel å fortsette med 2 lag. Med god hjelp av G12, så gikk det bra. 

 

Treningsmessig, har vi hatt 3 treninger i uken. Mandag, Onsdag og Søndag, hvor Søndagstreningene 

var for de  

som hadde lyst. Veldig ofte var vi allikevel fulltallige. 

Vi trente også sammen med G14, da de var få spillere, men sammen ble vi en fin treningsgruppe. 

 

I serien var nok høstsesongen høydepunktet. Den startet med en god opplevelse på Levanger Cup, 

med gruppeseier. 

Dog tapte vi for finalisten i kvartfinalen. Deretter gikk det meget bra utover høsten. Spesielt i den 

ene avdelingen, hvor  

vi endte opp a poeng med avdelingsvinneren. 

 

G13 var også på Bergstadcup på Røros i Juni. Nok ei flott helg på Røros, med mye bra spill, sol og 

flotte ungdommer. 

 

Mange spillere fikk også prøve seg på G14-nivået. Dette tok de stor lærdom av, og kanskje var dette 

med på å gjøre at høsten ble  

såpass god.  

 

G14 : 

Trenere, Geir Almli og Joar Håve men vi fungerte mest som kamp ledere i og med at vi 
trente sammen med G 13 og hadde stor nytte av opplegget på treningene med Oddbjørn 
Øygardens menn.  Fleste treninger ble gjennomført G 13 og G 14 sammen. 

Oppmann; Heidi Håve. 

G 14 startet sesongen med 9 spillere i 9 er fotball. En av disse trakk seg i løpet av 
vårsesongen men til høstsesongen startet en ny så vi avsluttet med 9 spillere. Dette gjorde 
at vi var avhengig av å låne spillere fra G 13 til alle kamper og vi lånte også fra G 12, både vår 
og høst.  

Trener på G 13 satte opp hvem som skulle lånes ut. 

Vårsesongen gikk svært bra sportslig hvor vi kjempet helt i toppen av tabellen, men noe 
uhell med resultatene i høstsesongen gjorde at vi da kom litt over midten. 

 G 14 var avhengig av å dra på samme cup som G 13 så da ble det Røros cup. Få spillere på cup ga 

slitasje på laget. God i de første kampene men kreftene tok slutt i de siste kampene. 



 

G16 : 

Trenere Runar Haugteig, Espen Sjømo 

Oppmenn Stein Terje, Roar Hembre 

Treninger i Meråkerhallen 

Samarbeid med Varden. Henrik og Peder. Var med på Storsjøcup. 

Vårsesong 5 seire 4 tap. Mange mål. Høstsesong 2 seire 1 uavgjort 2 tap. 

Norway Cup. A sluttspill. Tap for Lillestrøm 

5 debutanter Senior: Kevin Peder Erik Dennis Jakob. 

Hjelp fra G 14, Henrik Fossbakk, Julian Sjåstad, Ivar Hjellnes, Joakim Stavne. 

 

J17 : 

Vi startet med ca 20 spillere, vi mistet noen på grunn av skade å skole etter sommeren. 
Vi Deltok i Norway cup , hadde ei fin å bra opplevelse. 
Trener:  Håvard Sundt Solberg  
Ass: Geir Almli 
Kontaktperson: Katrine Hegre 
 
G19: 
 
Startet med 2 treninger i Meråker hvor vi hadde både tekniske øvelser, formasjon og styrketrening.  

Bra oppmøte.  Spente på sesongen siden vi hadde mange førsteårsjuniorer.  Bestemte oss også for å 

melde på til Norway Cup. 

Vårsesongen klarte vi oss greit og ble nummer 5 av 9 i en jevn avdeling.  Siden dette var i 2. divisjon 

og hele 5 lag rykket ned til 3. divisjon så ble vi det «beste» laget som ble degradert. 

Norway Cup er jo først og fremst en sosial greie, men like fullt så var målet å vinne hver kamp. 

Det gjorde vi da ikke ☺ 

Det ble flere tap enn seire – uten at det tok nattesøvnen fra våre humørspredere. 

Havnet i B-sluttspill og tapte etter en spennende kamp på Golden Goal i ekstraomganger. 

Høstsesongen klarte vi oss så bra i 3. divisjon at vi kjempet helt i toppen.  Til slutt ble det en 2. plass 

etter Selbu. VI var 18 spillere, og fikk  frafall av 2-3 spillere utover i sesongen.  Noe som dessverre er 

litt symptomatisk for spillere i denne aldersgruppen.  Noen bytter skole, noen drar i militæret og 

enkelte andre er ikke fullt motivert for å ta treningsjobben. Vårt største problem var at vi ikke hadde 

keeper på laget, og måtte bruke utespiller i mål.  Men alt i alt en artig sesong. En veldig fin gjeng å 

jobbe med. 

Trenere og lagleder har vært Tore Gylland, Morten Aasved, Arve Haugen og Svein Håve 

 
 
 



Herrer senior : 
 
Sesongen 2016 spilte våre seniorer endelig i 5.divisjon, etter å ha rykket opp året før. Det 

ble 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 fire lange bussturer –til; Brekken, Ålen, Tolga-Vingelen og 

Tynset, der Magnar Børseth var vår trofaste bussjåfør. På flere av disse turene hadde vi også 

med oss noen supportere. 

Sesongen 2016 oppsummeres som ganske utfordrende med tanke på at vi hadde en del 

skader i løpet av sesongen og gutter som dro inn i militæret. Det gjorde at det til tider var 

utfordrende å sette opp lag, samt å få nok spillere på trening.  

Når vi ser på resultatene ser vi at det ble totalt 7 seiere, 1 uavgjort og 9 tap denne sesongen. 

Laget har også 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 med et nødskrik. Så for sesongen 2017 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.   

Sesongen 2016 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 tillegg til stor kamp- og treningsaktivitet innad i hvert lag og årskull, har det også vært stor 

aktivitet ved siden av dette.  

Første uke i skolens sommerferie arrangerte vi i samarbeid med TINE fotballskole for barn i 

alderen 7-12 år. 96 barn fra dalføret og nabodalfører deltok, med ca. 25 spillere fra klubbens 

egne G16, J17 og G19 – lag som instruktører. Trønderværet spilte så til de grader på lag de 

tre dagene fotballskolen ble avholdt og sola skinte om kapp med en fornøyd fotballskolesjef 

Trond Arne Bonslet. 

Vi har også dette året gjennomført klubbdommerkurs. Dette gjorde vi sammen med 

Skjelstadmark og totalt 17 ungdommer gjennomførte kurs og fikk debutere som dommere i 

klubbens Dalførecup-arrangementer. 

Påtroppende fotballstyre satte seg raskt en målsetting om at det i løpet av 2016 skulle 

igangsettes og gjennomføres et arbeid med å etablere en sportsplan for det sportslige 

arbeidet som gjøres i avdelingen. Et utkast med forankring i NFF`s mål og retningslinjer ble 



utarbeidet av styret, som høsten 2016 ble gjennomgått og med trenere i klubben. På 

bakgrunn av innspill fra trenere ble utkastet så revidert og pr. nå foreligger en vedtatt 

Sportsplan som gjøres gjeldende fra sesongen 2017. Dette har vi tro på blir et godt verktøy 

for trenere / veiledere som vil gjøre fotballarbeidet i klubben mer forutsigbart og øke trivsel 

for våre utøvere og øke kvaliteten på det sportslige arbeidet som legges ned. 

Det har i sesongen 2016 også vært satt fokus på utdanning av trenere / veiledere. Hegra IL 

har hatt 12-15 av fotballtrenerne i idrettskolen og fotballavd på NFF`s grasrottrenerkurs. (C-

lisens). Dette er et relativt omfattende utdanningsprogram for fotballtrenere som er 

oppdelt i 4 moduler à 4-5 kvelder pr. modul. Noen har vært innom de første modulene, som 

relaterer seg til de yngste spillerne, mens vi hadde hele 10 trenere som gjennomførte alle 4 

moduler, og som kan titulere seg som ferdig utdannede grasrottrenere. Hegra IL sto også 

som arrangør / vertskap for èn av de fire modulene. Dette er en investering vi garantert vil 

få glede og nytte av i årene fremover. 

Tradisjonen tro arrangerte vi ved endt sesong avslutning for aldersbestemte spillere på 

Ljosheim. Her fikk lag og spillere sin velfortjente oppmerksomhet og hyllest, og kvelden ble 

avsluttet med pizza og brus. Nytt av året var at vi også inviterte guttene på Hegratunet til å 

være sammen med oss denne kvelden.  

Fotballavdelingen vokser stadig i antall utøvere og omsetning. Dette stiller stadig større krav 

til fokus på kostnader og inntekter. Vi vurderte ut fra en totalsituasjon å øke 

treningsavgiften noe i 2016. En forsiktig økning for de minste og noe mer for de større. Vi 

merker godt økte utgifter i forbindelse med kostnader til nye Hegra Sparebank Arena, en 

stadion vi er særdeles godt fornøyd med. 

Våre største inntektskilder er treningsavgift, salg av toalettpapir og kiosksalg på 

hjemmekamper.  

Med økt omsetning ser vi viktigheten av god kostnadskontroll, og vår nye kasserer Laila har 

gjort en formidabel jobb med å lage gode verktøy mtp. dette. Hun har på bakgrunn av 

erfaringer vi har gjort oss i 2016, laget gode verktøy og oversikter for å kunne ha detaljert og 

god kostnadskontroll i 2017. Dette gjenspeiler også budsjettet for 2017.  

Økt aktivitet medfører høyere administrativ arbeidsmengde. Styret ser derfor på en større 

grad av deling av rent administrativt arbeid og sportslig arbeid. Et sportslig utvalg, med 

representanter og forankring i styret, sammen med andre fotballkyndige representanter, 

mener vi kan være veien å gå for å utvikle arbeidet med Hegra-fotballen videre. 

For å best mulig legge til rette for et godt fotballtilbud til dalførets barn og ungdom, har vi 

gjennom sesongen hatt en tett og god dialog med Skjelstadmark IL om hvordan vi best kan 

samarbeide om fotballaktiviteten. Vi har blitt enige om at man i minifotballalder 

(Dalførecup) fortrinnsvis skal stille lag hver for seg, men at man samler seg om Hegra IL sitt 

aktivitetstilbud fra 11-års alder. Da vil man best få effekter av større treningsgrupper, 

hospitering og differensiert aktivitetstilbud.  Dette er også forankret i Skjelstadmark fotball.  

For å legge til rette for at våre spillere på en best mulig måte skal kunne kombinere 

fotballaktivitet med idrettslaget andre primærtilbud, håndball, har vi sammen med 



håndballavd utarbeidet en samarbeidsavtale som respektive trenere i begge idretter skal 

forholde seg til, slik at vi unngår konflikter mellom håndballaktivtet og fotballaktivitet. 

Hegra IL Fotball er inne i en veldig god periode aktivitetsmessig. For sesongen 2017 stiller vi 

med 15 lag i aldersbestemte klasser i tillegg til et forhåpentligvis slagkraftig lag i 5. div 

herrer. Med godt skolerte trenere, godt støtteapparat, topp moderne anlegg og en 

sportsplan som godt fundament for arbeidet, ligger alt til rette for et godt og flott 

aktivitetstilbud i Hegra-fotballen. Vi gleder oss til sesongen ! 

 

For styret 

Thomas Wintervold 

leder 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 


