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Årsmelding Hovedstyret 2019 

Møter 

Det har siden årsmøtet i 2019 vært avholdt 6 hovedstyremøter og 6 møter i Arbeidsutvalget. 

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

Medlemmer 

I Klubbadmin er det pr. 04.03.2020 registrert 696 medlemmer med medlemskap i Hegra IL 

fordelt på 371 menn og 325 kvinner. 

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

Kvinner   325 

Menn    371 

Totalt     696 

 

Fotball    293 

Håndball   264 

Idrettsskole   211 

Friidrett     24 

 

Sum aktive i avdelinger 792  

 

Aldersfordelt 

 0 - 5 6 - 12 13 – 19 20 - 25 26+ 

K 0 88 63 10 149 

M 1 103 98 51 133 

Sum 1 191 161 61 282 

 

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

aldersgruppen 6-12 år og 13-19 år. Det må påregnes en betydelig nedgang i medlemsmassen i 

2020 som følge av ny lovnorm som innføres fra og med 2020 om man ikke legger ned et 

betydelig arbeid på området. 
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Økonomi 

Hallvaktopplegget gir idrettslaget inntekter i størrelsesorden kr 193.610 i 2019. Av dette er kr 

149.055 opptjent og fordelt til avdelingene. Til Hovedlaget er det opptjent kr 44.555 av lagets 

ildsjeler. Hegra IL vil rette en stor takk til alle Hallvakter og ildsjeler for innsatsen i 2019. 

Idrettslaget fikk i 2019 kr 185 815 i momskompensasjon (vare- og tjenestekompensasjon for) for 

regnskapsåret 2018. 

Hegra IL fikk tildelt Lokal Aktivitets Midler (LAM) kr 163 643. Det er verdt å merke seg at 

fordelingen av midler er direkte knyttet til registrerte tall inne på Klubbadmin for 2020. 

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 85.642 i 2019.  

Grasrotandelen i 2019 utgjør kr 110.620.  

Ulike tilskudd fra Stjørdal Kommune utgjør kr 22.200. 

Prosjektfinansiering Hegra Sparebank Arena 

Reterende byggelån er 1.402 968,67. Med månedlig betaling på kr. 26.000 (dagens 

betalingstempo) vil dette være nedbetalt på litt over 5 år. 

Viktige inntektsposter for idrettslaget er: 

- Hallvakt    kr. 193.610 

- Sponsorinntekter hovedlaget  kr. 140.000 

- Sponsorinntekter underavdelinger kr. 120.500 

- Idrettsbingo    kr.   85.642 

- Grasrotandel    kr. 110.620 

- LAM-tildelinger   kr. 163.643 

- Tilskudd Stjørdal Kommune  kr.   22.200 

- Utleie av klubbhuset   kr.   51.750 

Av sponsorinntekter, hallvakttimer, LAM med mere er kr 332.655 overført fra Hovedlaget til 

avdelingene i 201. 

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

sponsorinntekter i 2019. 

I 2019 ble det fremforhandlet ny sponsoravtale med:  

- Iver R. Gresseth AS 

- Hegra Sparebank 
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Hovedlaget inngår avtaler med hovedsponsorer, men inntektsbringende aktiviteter / 

sponsoropplegg for øvrig overlates til avdelingene å benytte. 

Hovedlagets sponsorer i 2020 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. 

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 - 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. På seniornivå har Hegra IL et damelag i håndball 

og et herrelag i fotball. Laget har også et godt samarbeid med Skjelstadmark IL som har et 

seniorlag for damer i fotball. Trimavdelingens tilbud Stenseth – Sjetnbuin har blitt flittig benyttet 

både sommer og vinter.  
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I 2020 har Hegra IL planer om å få etablert et fast trimtilbud til eldre. Trimgruppa er ansvarlig for 

opplegget som har fått navnet «Kaffe med Puls». Oppmøtet på de første treningsdagene har 

vært meget bra. 

 

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. 

 

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 2019 var Neriza Håve.  

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 2019 gjennomført dyprensing av 

banen. Dette ga en kostnad på kr 18.000 som ble dekket av hovedlaget.  

Det vært god kontroll på det driftsøkonomiske og avdelingene har betalt leie ihht 

forutsetningene som ble lagt da anlegget ble bygd.  

Det bør påregnes et behov for granulatpåfylling hvert 3. eller 4. år. Det må avklares hvorvidt 

man skal foreta årlig avsetning til dette. Kostnaden ved granulatpåfylling er ca kr 90.000 pr 

gang. 

Det er ute et høringsforslag vedrørende forskrift for drift og vedlikehold av kunstgressbaner. 

Målet med denne er å redusere utslipp av granulat i naturen. Som en følge av denne forskriften 

må Hegra IL påregne etablering av løsninger som reduserer utslipp. Dette innbefatter 

oppsamlingsløsninger rundt banen, skilting og områder som muliggjør skifte og tømming av sko. 
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Åpen hall 2019 (Idrettsskole for ungdom) 

Vinter 2019: 

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

vinterferien. Ca 20 foreldre stiller som vakter. 

Høst 2019: 

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

desember. Ca 16 foreldre som vakter. Vi har hatt noen enkeltepisoder som har medført at vi har 

endret på vaktrutinene og bemanningen. Dette for å sikre at åpen hall skal være den arenaen 

det er ment å være. 

Det er fotball, basket bordtennis og volleyball som har vært hovedaktivitetene.  

Det er godt oppmøte. Mellom 30-40 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. 

 

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 2019 (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 2019 

I 2019 hadde vi ca. 65 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 for en grei drift. 

Vi i styret har arrangert noe selv. Karneval, Kahootquiz og en pubkveld. Det har vært bra med 

utleie slik at vi ikke har hatt det store behovet for egne arrangement.  

Stolene i storsalen har blir byttet ut. Med god hjelp fra bygdefolket fikk vi inn en del på 

kronerulling til disse stolene. 
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Avsluttet året med en litt kjedelig sak. En event gruppe som arrangerte fest. Denne gikk helt ut 

av kontroll. Vi hadde sjekket med politiet i forkant om alt var i orden. Denne festen utløste også 

en bekymringsmelding på bærekonstruksjonen på huset. Dette ble meldt inn til kommunen. 

Norconsult ble engasjert til å se på saken. Saken er nå godkjent og lukket i kommunen. Kjedelig 

sak for huset da dette kostet en del for å få godkjent.  

Målet er å fortsette med oppgradering av huset. Være mer synlige for å øke utleie. 

Leder for samfunnshuset Ljosheim Dag Terje Børseth 

 

Avslutning 

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

støttespillere for stor og god innsats i 2019 som har vært et aktivt og godt år for Hegra 

Idrettslag. 

 

 

På vegne av arbeidsutvalget 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Ivar Morten Hansen 

Leder 
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