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Årsmelding Hovestyret 2018 

Møter 

Det har siden årsmøtet i 2018 vært avholdt 4 hovedstyremøter og 5 møter i Arbeidsutvalget. 

Avdelingsstyrer og hovedstyret konstituerte seg raskt etter avholdt årsmøte i 2018. 

Medlemmer 

I Klubbadmin er det pr. 04.02.2019 registrert 739 medlemmer med medlemskap i Hegra IL 

fordelt på 399 menn og 340 kvinner. 

Fordelingen på medlemmer på kjønn og alder er vist i nedenstående tabell 

Kvinner   340 

Menn    399 

Totalt     739 

 

Fotball    283 

Håndball   268 

Idrettsskole   210 

Friidrett     24 

 

Sum aktive i avdelinger  785 

 

Aldersfordelt 

 0 - 5 6 - 12 13 – 19 20 - 25 26+ 

K 0 119 60 12 149 

M 1 103 122 34 139 

Sum 1 222 182 46 288 

 

Som  kommentar til medlemsutviklingen, så er det en klar økning i antall medlemmer i 

aldersgruppen 6-12 år og i aldersgruppen 26+. 
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Økonomi 

Hallvaktopplegget gir idrettslaget inntekter i størrelsesorden kr 174.560 i 2018. Av dette er kr 

131.685 opptjent og fordelt til avdelingene. Til Hovedlaget er det opptjent kr 42.875 av lagets 

ildsjeler. Hegra IL vil rette en stor takk til alle Hallvakter og ildsjeler for innsatsen i 2018. 

Idrettslaget fikk i 2018 kr 148.396 i momskompensasjon (vare- og tjenestekompensasjon for) for 

regnskapsåret 2017. 

Hegra IL fikk tildelt Lokal Aktivitets Midler (LAM) kr 110.433. Det er verdt å merke seg at 

fordelingen av midler vil være direkte knyttet til registrerte tall inne på Klubbadmin for 2019. 

Søknad om tillatelse til å være med på Idrettsbingo ble innsendt innen fristen og gjelder for 1 år 

av gangen. Inntekt fra idrettsbingo er kr 46.129 i 2018. Dette er en betydelig nedgang fra 2017 

(kr 103.493). 

Grasrotandelen i 2018 utgjør kr 102.166. Dette er en betydelig økning fra 2018 (kr 56.723). 

Ulike tilskudd fra Stjørdal Kommune utgjør kr 35.000. 

Prosjektfinansiering Hegra Sparebank Arena 

Mva-kompensasjon på til sammen kr 1.243.547 ble utbetalt i 2018. I tillegg fikk Hegra IL utbetalt 

resterende tippemidler, kr 1.569.000, samt kommunalt tilskudd på kr 256.900. Beløpene (til 

sammen kr 3.069.447) er i sin helhet benyttet til å betale ned på lånet som idrettslaget har i 

Hegra Sparebank for finansiering av den gjennomførte utbyggingen. Utestående på konto for 

Tippemidler og momskompensasjon gjenstår kr 2.494. Det anbefales at denne kontoen 

avsluttes med betaling fra hovedlagets konto. 

Reterende byggelån er 1.988.971,88,-. Med månedlig betaling på kr. 26.000 (dagens 

betalingstempo) vil dette være nedbetalt på litt over 6 år. 
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Viktige inntektsposter for idrettslaget er: 

- Hallvakt    kr. 174.560 

- Sponsorinntekter hovedlaget  kr. 120.000 

- Sponsorinntekter underavdelinger kr. 178.000 

- Idrettsbingo    kr.   46.129 

- Grasrotandel    kr. 102.166 

- LAM-tildelinger   kr. 110.433 

- Tilskudd Stjørdal Kommune  kr.   35.000 

Av sponsorinntekter, hallvakttimer, LAM med mere er kr 306.685 overført fra Hovedlaget til 

avdelingene i 2018. 

Hovedlaget vil berømme det gode arbeidet som er gjort i underavdelingene med å skaffe 

sponsorinntekter i 2018. 

I 2018 ble det fremforhandlet ny sponsoravtale med:  

- Primahus Bolig AS 

- Næsbø Skog AS 

- Tverås Maskin & Transport AS.  

Hovedlaget inngår avtaler med hovedsponsorer, men inntektsbringende aktiviteter / 

sponsoropplegg for øvrig overlates til avdelingene å benytte. 

Hovedlagets sponsorer i 2019 er Hegra Sparebank / Tveraas Maskin & Transport AS / Næsbø 

Skog AS / Primahus Bolig AS I Iver R. Gresseth AS / Spar Hegra. 

I tillegg har idrettslaget et godt samarbeid med Sport 1 Stjørdal AS der medlemmene får 

rabatter på utstyr m.m samt Umbroavtalen som fordeles på de ulike avdelingene etter ønsker / 

behov. 

For utfyllende informasjon omkring idrettslagets økonomi henvises til årsregnskapene. 
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Barneidrettskontakt 

Arbeidsutvalget oppnevnte i 2018 Monika Wennberg Lian til Hegra IL sin barneidrettskontakt. 

Alle idrettslag er i henhold til idrettens vedtekter forpliktet til å ha en barneidrettskontakt. 

Hensikten er å sikre trygghet, tilgjengelighet og kontakt for de som har et behov for et 

kontaktpunkt ut over den man har i den enkelte avdeling innen idrettslaget.  

 

Politiattester  

Norsk idrett skal være et trygt sted for alle, og som en konsekvens av dette skal idrettslaget 

innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller 

ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er sekretæren 

i hovedlaget som følger opp dette arbeidet i Hegra IL, og det understrekes at ansvaret for at alle 

personer har gyldig politiattest ligger hos den enkelte avdelingsleder. 

Nytt av 2018 var at de som innehar politiattest ikke trenger å fornye denne hvert tredje år. Dette 

er en praksis politiet har innført, og Hegra IL har påklaget praksis via Norges Idrettsforbund, da 

ordningen uthuler den tryggheten som politiattester skal gi. 

Inntil denne praksisen endrer seg gjelder følgende: For alle som ikke tidligere har fremvist 

politiattest for Hegra IL og som skal utføre oppgaver som krever politiattest (se overfor) skal 

gyldig politiattest fremvises. Politiattest søkes via politiets nettsider. 

 

Aktivitetstilbud – flest mulig med lengst mulig. 

Hovedstyret registrerer med tilfredshet at aktiviteten er høy i alle avdelinger. Tyngdepunktet av 

aktiviteter er fra idrettsskolealder og oppover. Positivt er det også at avdelinger stiller lag / tilbud 

for ungdom i ungdomsskolealder og oppover. Det er spesielt tilfredsstillende å registrere at 

Hegra IL har etablert seniorlag i Håndball på damesiden. Trimavdelingens tilbud Stenseth – 

Sjetnbuin har blitt flittig benyttet både sommer og vinter. Med en skikkelig vinter i 2018 har også 

skitilbudet vært upåklagelig,  

 

Anlegg 

Idrettslaget eier Klubbhuset, Hegra Sparebank Arena, kunstgressbanen ved ungdomsskolen 

(leieavtale), garasjeanlegg ved Steinseth og utstyr i lysløypa. 

Roger Hernes har fordelt banetider ut fra de oppsatte terminlister og banekalenderen ligger på 

lagets hjemmeside. Dette er en krevende jobb og det fordrer at alle respekterer ordningen og 

melder inn kamper/treninger slik at disse blir tidfestet i banekalenderen. 
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Klubbhuset brukes ved ulike arrangementer i hovedsak av fotballavdelingen og 

friidrettsavdelingen samt idrettsskolen ved trening og dalførecuper. Renhold utføres av Nenita 

Otivar.  

Klubbhuset leies ut til enkelte typer arrangementer. Utleieansvarlig i 2018 var Neriza Håve.  

Nils Evjen fører tilsyn med selve klubbhuset. 

Arnfinn Bjugan ivaretar løpende vedlikehold på kunstgressbanene. 

 

Hegra Sparebank Arena 

Banene var klare til bruk i April. Anlegget har fungert etter planen og bidrar til at barn / ungdom 

har flotte treningsforhold gjennom nesten hele året. Det ble i 2018 nødvendig med påfylling av 

granulat på banen. Dette ga en kostnad på kr 88.000 som ble dekket av hovedlaget. Kostnaden 

var ikke budsjettert. Det bør påregnes et behov for granulatpåfylling hvert 3. eller 4. år. Det må 

avklares hvorvidt man skal foreta årlig avsetning til dette. Med unntak av dette har det vært god 

kontroll på det driftsøkonomiske og avdelingene har betalt leie ihht forutsetningene som ble lagt 

da anlegget ble bygd.  

 

Åpen hall 2018 (Idrettsskole for ungdom) 

Vinter 2018: 

Gjennomførte 11 fredagskvelder kl.19 – 21 mellom januar og til påske. 7.klasse blir invitert etter 

vinterferien. Ca 20 foreldre stiller som vakter. 

Høst 2018: 

Gjennomførte 8 fredagskvelder kl.19 – 21 fra fredag etter høstferie og til og med første fredag i 

desember. 15 foreldre som vakter.  

To kvelder med besøk fra Stjørdal Basketballklubb. Ellers har vi initiert litt badminton og 

volleyball, men stort sett ordner ungdommene selv. Bordtennis er også populært. 

Det er godt oppmøte. Mellom 20-30 ungdommer hver gang.  

 

Vi opplever stor interesse for dette arrangementet, som et uformelt treffpunkt for ungdom. Det er 

ikke noen store ønsker om å delta på organisert trening/arrangement. Salg av pizza og brus er 

dårlig, da de fleste tar turen nedom Spar for påfyll. 
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Mål for 2019/2020: 

Opprettholde, og kanskje utvikle dette, tilbudet til ungdommene i bygda. Det ville vært supert å 

få inn flere engasjerte foreldre i en form for komite.  

Utfordring: vi mangler noen vakter til å fylle opp de siste kveldene før påske. 

Sara Schiefloe,Gunn Lise Bonslet og Ingunn Kjelvik hadde ansvaret for åpen hall vinteren 2018, 

og i høst tok Sara Schiefloe, Rune Kringen og Svein Sjømo oppdraget med å organisere opp 

åpen hall. 

 

Rygg og balansetrening 

I et folkehelseperspektiv er det viktig å få godt voksne til å trene. Derfor ble tilbudet om 

Rygg/Balansetrening videreført med Tove Fjellanger som instruktør i 2018 (både vinter og høst). 

Trening foregår i gymsalen på barneskolen og det er stabilt ca 30 detakere pr. kveld i alderen 

20 – 70 år. Opplegget er selvfinansierende ved at deltakerne betaler treningsavgift for hver 

sesong. 

 

Årsberetning for samfunnshuset Ljosheim 2018 

I 2018 hadde vi ca. 50 utleier til private arrangement. Russen har leid en god del som gir en grei 

inntekt til huset. Vi bør ligge en plass mellom 60-70 utleier per år. 

Vi i styret har i egen regi arrangert fest med Harlekin. Grei oppslutning, ca. 100 betalende, 

karneval for de minste, kahootquiz og juleverksted. 

Litt varierende oppslutning på arrangementene.  

Gangen nede har vi fått malt opp. Nye bord og stoler for mindre møter/arrangement i gangen. 

Noen oppgraderinger på kjøkkenet er også gjort. Har kjøpt inn en større kaffemaskin/trakter. 

Komplettert en del som manglet til oppdekking. 

Målet for det neste året er å fortsette med oppgradering av huset. Være mer synlige for å øke 

utleie. 

Leder for samfunnshuset Ljosheim  

Dag Terje Børseth 
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Avslutning 

Arbeidsutvalget takker avdelingene, styrene, lagledere, trenere, aktive, sponsorer og alle 

støttespillere for stor og god innsats i 2018 som har vært et aktivt og godt år for Hegra Idrettslag. 

 

Hegra dato  

 

 

……………………………….          ………………………………      ……………………………… 

Ivar Morten Hansen              Monika Wennberg Lian          Torill Irene Kringen 

 

 

………………………             ……………………… 

Rolf Hernes        Ronny Bjørken-Berge 

 

 

 

 


