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Årsmelding Hovedlaget 2016 

 

Møter 

Det har siden årsmøtet i 2016 vært avholdt 3 Hovedstyremøter og  9 møter i Arbeidsutvalget. 

Avdelingsstyrer og hovedstyret konstituerte seg raskt etter avholdt årsmøte 2016 og det ble avholdt et 

felles møte for alle styremedlemmer 21. april 2016. 

Medlemmer 

KlubbAdmin er nå tatt i bruk for idrettslagets medlemsregistrering. Systemet baseres i utgangspunktet 

på at hvert medlem lager sin profil i MinIdrett og oppdaterer sine informasjoner her. 

I KlubbAdmin er det pr. 20.02.2017 registrert 925 personer med medlemsskap i Hegra IL fordelt på 

510 menn og 415 kvinner. 211 medlemmer er registrert under Fotball, 201 medlemmer under Håndball, 

168 medlemmer under Idrettsskolen og 24 medlemmer under Friidrett. 

 

Fordelingen av medlemmer på kjønn og alder er vist i nedenstående tabeller: 

 

  KVINNER|     

       

Alderstrinn 0-5 år 6- 12 år 13 - 19 år 20 - 25 år >25 år Sum 

Antall 

medlemmer 0 91 87 52 185 415 

 

  MENN    TOTAL 

Alderstrinn 0-5 år2 6- 12 år3 13 - 19 år4 20 - 25 år5 >25 år6 Sum 

Antall medlemmer 2 81 119 84 224 510 

 

Alderstrinn 0-5 år 6- 12 år 13 - 19 år 20 - 25 år >25 år Totalt 

Totalt pr 

alderstrinn 2 172 206 136 409 925 
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Økonomi  

Aktiviteten i idrettslaget målt på regnskapsstørrelser er sterkt økende  med omsetning i 2016  på kr 

2.991.004 som er en økning på kr 1.091.514 fra 2015 (+ 57,5 %). Dette er bruttotall og det er ikke 

foretatt eliminering mellom hovedlag og avdelingene. 

 

Det aller meste av inntektene kommer fra egne aktiviteter / arrangementer og Hovedstyret vil berømme 

avdelingene for de inntektsbringende aktivitetene og kreativiteten som oppvises. 

Hallvaktopplegget gir idrettslaget inntekter i størrelsesorden kr 192.281 i 2016. Av dette er kr 141.9680 

opptjent av avdelingene og fordelt til avdelingene, og her rettes en stor takk til alle Hallvakter og 

«Ildsjeler”.  

Idrettslaget fikk kr 90.066 i momskompensasjon (vare- og tjenestekompensajon) for regnskapsåret 

2015.  

Mva-søknad for kunstgressprosjektet blir sendt inn i 2017 i regi av kunstgresskomiteen. 

Hegra IL har søkt Idrettsrådet om Aktivitetsmidler og laget er tildelt kr 97.830. Verdt å merke seg er at 

kriterier for denne type midler nå endres og det legges mer vekt på tilbud for aldersgruppen 13-19 år. 

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 110.584 i 2016. 

Grasrotandelen i 2016 utgjør kr 56.027 (kr 43.693). Ulike tilskudd fra Stjørdal kommune utgjør kr 

25.000 (kr 11.000). 

Viktige inntekstposter for idrettslaget er: 

 Hallvakt 

 Sponsorinntekter 

 Idrettsbingo 

 Trenings- og instruksjonsinntekter 

 LAM-tildelinger via Stjørdal Idrettsråd 
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Samlet resultat for idrettslaget er et   som utgjøres av de enkelte avdelingenes regnskapsmessige 

resultat for 2016: 

Hovedlaget Kr 146.464 

Fotball Kr   21.753 

Håndball Kr 109.286 

Trim Kr   32.442 

Idrettsskola Kr   31.930 

Friidrett Kr   15.124 

Totalt Idrettslaget Kr 357.000 

 

Resultatet før avskrivinger er kr 257.000 høyere enn i 2015. Alle avdelinger har i 2016 gått med 

plussresultat og det arbeides meget godt i alle avdelingene ! 

Dette er resultat før avskrivinger av anleggsmidler. Avskrivinger er en regnskapsmessig vurdering av 

slitasjen / verdiforringelsen av anleggene som idrettslaget eier, og avskrivinger påvirker ikke 

idrettslagets likviditet. Avskrivingene sier noe om hvor mye idrettslaget må påregne å vedlikeholde / 

påkoste anleggene som eies. 

I 2016 ble det framforhandlet ny sponsoravtale med Tverås Maskin & Transport AS gjeldende f.o.m 

2016. Ny avtale ble inngått med Primahus Bolig As. Det er enighet med Byggmester Iver Gresseth As 

om å inngå sponsoravtale med start i 2017. 

Hovedlaget inngår avtaler med hovedsponsorer, men inntektsbringende aktiviteter / sponsoropplegg for 

øvrig overlates til avdelingene å utnytte. 

Politiattester 

Norsk idrett skal være et trygt sted for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å 

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 aktuelle personer har gyldig politiattest ligger hos den enkeltes avdelingsleder. 

Politiattesten vil fremover registreres i Styreweb, hvor det vil bli enklere å holde oversikt over hvem 

som til enhver tid har godkjent attest liggende inne. Det søkes fortsatt elektronisk via politiets nettsider, 

hvor det legges ved en bekreftelse fra sekretær på at vedkommende skal ha attest. Ny attest er gyldig i 3 

år.  

 



Årsberetning Hegra IL – Hovedlaget  – årsmøte 2016 
 

 

 

 

Hegrahallen i 2016 

Idrettslaget dekker opp hallvakter med en stillingsandel på 80%, samt alle helger etter booking. 

9 ildsjeler og 46 hallvakter fra avdelingene bemanner stillingen i hallen, hallansvarlige i hver avdeling 

tar hånd om opplæring av nye vakter ved start av nytt semester. Vaktplan for hvert semester settes opp i 

samarbeid med avdelingenes hallansvarlige, dette fungerer utmerket. 

Totalt i 2016 har vi vært på vakt 1098,75 timer, hvorav ildsjelene har tatt seg av 287,50 timer mellom 

kl. 1545 – 1745. Timelønna har hele året vært kr. 175,00, og totalt genererte vaktholdet kr. 192 281,25 

Av dette utgjør ildsjelenes innsats kr. 50312,50 eller ca. 24%. 

En sjelden gang har det vært nødvendig å minne oppsatte vakter på at de har glemt å møte opp, men 

dette er helt unntaksvis. 

Også i år takket vi ildsjelene for innsatsen med sommerkaffe etter avsluttet sesong, og med julebord i 

desember for ildsjeler med ektefeller. Disse arrangementene hadde omtrent 100% oppmøte, som viser 

at de blir satt pris. 

I regnskapet for 2016 er inntektsført noen  færre timer som hallvakt sammenlignet med 2015. Dette 

skyldes at det har vært noe mindre aktivitet i Hegrahallen i 2016 sammenlignet med 2015. 

Hjertstarter-/livreddingsskurs ble gjennomført høsten 2016 med til sammen 21 deltakere fordelt på 2 

kurskvelder. Til sammen har nå 83 personer gjennomført dette kurset. Idrettslaget overbringer en stor 

takk til kursholder Dag Uno Furuknap som stiller opp for å gjennomføre disse kursene. 

Inntekter fra hallvakt er fordelt til avdelingene etter faktiske timelister og for perioden 2016 er   

fordelt ihht følgende oversikt: 
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Aktivitetstilbud – flest mulig med lengst mulig 

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

er fra idrettskolealder og det registreres som positivt at avdelinger nå klarer å stille lag / tilbud for 

ungdommer i ungdomsskolealder og oppover. Trimavdelingens tilbud Stenseth – Sjetnbuin kommer 

alle aldersgrupper til gode. 

Anlegg 

Idrettslaget eier Klubbhuset, Hegra Sparebank Arena, kunstgressbanen ved ungdomsskolen (leieavtale), 

garasjeanlegg ved Steinseth og utstyr i lysløypa.  

Odd Annar Aasan har fordelt banetider ut fra de oppsatte terminlister og banekalenderen ligger på 

lagets hjemmeside. Dette er en krevende jobb og det krever 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 Arna Berge 

Nils Evjen fører tilsyn med selve klubbhuset inkl. månedlig strømavlesing.  

Arnfinn Bjugan ivaretar løpende vedlikehold på kunstgressbanene. 

Overtakelse av Folkets Hus fra og med 01.01.2016. Noe ekstern utleie er gjennomført. Storsalen og 

kjøkken er brukt med godt resultat ved idrettslagets egne arrangementer. 

Utleieansvarlig i 2016 var Anita Køteless som velvillig tok på seg oppdraget i januar 2016. 

Hegra Sparebank Arena 

2016 var første hele driftsår for anlegget. Banene var klar til bruk medio mars. Anlegget har fungert 

etter planen og bidrar til at barn/ungdom har flotte treningsforhold gjennom nesten hele året. 

Driftsøkonomisk er 2016 gjennomført med god kontroll på kostnadene og avdelingene har betalt leie 

ihht forutsetningene som ble lagt da anlegget ble bygd. 

 

Åpen Hall 2016 

 

Vinter 2016:  

Gjennomført fredagskvelder kl.18 – 20 mellom januar og til påske. Mange foreldre stiller som vakter. I 

slutten av januar kom også guttene fra Hegratunet og deltok. 
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Høst 2016:  

Gjennomført fredagskvelder kl.18- 20.00  fra fredag etter høstferie og til og med første fredag i 

desember.  

 

Svein Åge Nesbø hadde ansvaret for Åpen Hall vinteren 2016 og i høst tok Cecilie Falck Moen 

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 2016 (både vinter og høst). Trening 

foregår i gymsalen på barneskolen og det er stabilt > 30 deltakere pr kveld i aldersgruppen 20 – 65 år. 

Opplegget er selvfinansierende ved at deltakerne betaler treningsavgift for hver sesong. 

Ljosheim 2016 

Ljosheim har dette året hatt mange forskjellige arrangementer, inkludert en «Bøgdadag», som til 

sammen ble ca 60 utleier. Det er ikke gjort noen store investeringer med unntak av at vaskemaskinen 

måtte byttes. Reparasjonen på den gamle ville blitt så kostbar at det ikke ble noe alternativ. Regnskapet 

for Ljosheim kommer ikke før i mars. 

Samarbeid med Hegratunet EM  

Høsten 2015 ble det klart at Hegratunet ville bli etablert som et statlig mottak for enslige mindreårige 

asylsøkere. I den forbindelse tok Hovedstyret et initiativ til å engasjere seg for å bidra til integrering og 

aktivisering av beboere på mottaket.  

Det er nå gått ett år siden det flyttet gutter inn på Hegratunet, og i løpet av det året som er gått har 

Hegra IL bidratt på ulike arenaer for å gi dem et tilbud. Alle gutter har fått tilbud om innesko, 

fotballsko og treningsbukse, da svært få hadde slikt utstyr da de kom.  

Det har vært tilbud om ulike aktiviteter gjennom året: 

 

- Løpetreninger  

- Volleyballtreninger (samarbeid med et annet lag i bygda) 

- Fotball-tilbud (bistått med trenere i første halvdel av året, deretter lagt til rette for et eget 

fotball-lag for mottaket (etter eget ønske), samt organisert og arrangert vennskapskamper 

mellom mottaket og andre idrettslag 

- Deltakelse på håndball-treninger 

- Åpen Hall 
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- Opprettet en ordning med besøkshjem til guttene, rekruttert besøkshjem og organisert arbeidet 

rundt dette opp mot mottaket.  

- Dekket påmeldingsavgift og skyssutgifter til ulike aktiviteter og arrangement, eks. 

Fordbordsfjellet opp, Festningen Rundt, tur til Lerkendal o.l.  

- Skaffet til veie utstyr til guttene, slik at de kunne delta på de ulike aktivitetene. 

 

 

Det jobbes nå med å planlegge fotballsesongen som kommer, og de fleste guttene på mottaket er ivrige 

på å spille fotball. Etter flere møter med Hegratunet har vi landet på videreføring av fjorårets ordning 

med eget lag for Hegratunet. Roger Johansen går inn og bidrar som trener, og Rolf Einar Pedersen 

bidrar som oppmann. Et av de overordnede målene er å få til flere felles treninger med Hegra Ils 

guttelag. Vi vil også bidra med å arrangere jevnlige vennskapskamper mellom Hegratunet FK og andre 

lag i Stjørdal.  

 

Samarbeidet med Mottaket har fungert godt, og det har vært en god dialog mellom mottakets 

aktivtetsansvarlig og sekretær.  

 

Det er viktig for idrettslaget å presisere at de utgiftene idrettslaget har hatt i forbindelse med 

samarbeidet med Hegratunet, er finansiert helt ut med gaver fra andre lag og foreninger, samt tilskudd 

fra UDI og Idrettsrådet.  Hegra IL og Hegra Sanitetsforening ble i mai tildelt Lions  «Tulipanpris» for 

sitt arbeid. 

 

Vi søker også om UDI-tilskudd for 2017 samt eventuelle andre muligheter. 

 

Hovedstyret i Hegra IL ønsker å takke alle i Hegra som har bidratt til at guttene på Hegratunet har fått 

en varm velkomst i bygda, enten ved å melde seg som besøkshjem, ved å bidra med utstyr eller rett og 

slett et smil og et hei på gata. Guttene uttrykker selv at de synes innbyggerne i Hegra er hyggelige og at 

de trives her.  

 

Andre saker 

Hegra IL deltar også på Idrettsbingo og idrettsbingoen er en betydelig inntektskilde for idrettslaget. 

Disse inntektene er nå under press og idrettslaget må engasjere seg sterkere i Idrettsbingoen framover 

for å sikre våre inntekter. 

Hegra IL arrangerte sammen med Nord-Trøndelag Idrettskrets seminar «Klubbens Styrearbeid» over to 

kurskvelder i september med deltakelse både fra Hegra IL og naboklubber. Det var et nyttig seminar 

der vi gjerne kunne vært flere deltakere fra idrettslaget. 

Kasserere i idrettslaget deltok på Idrettskretsens kurs «Regnskap og økonomistyring» i Vukuhallen i 

juni 2016. 

 



Årsberetning Hegra IL – Hovedlaget  – årsmøte 2016 
 

 

 

Avslutning 

Hovedstyret takker avdelingene, styrene, lagledere, trenere, aktive, sponsorer og alle støttespillere for 

stor og god innsats i 2016 som har vært et aktivt og godt år for Hegra Idrettslag. 

 

 

 

Hegra 21. februar 2017 

 

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

Arve Haugen   Thomas Wintervold   Kristin Verket 

 

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

Monica Leinslie Walsø  Frank Ole Johansen  Ronny Bjørken-Berge   

 

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

Rachel Johansen    Gerda Vik  Renate Bjørken-Berge            Rolf Einar Pedersen 


