
Årsmelding idrettsskolen 2017

Idrettsskoleåret 2017 har gått sin vante gang og med mange engasjerte og frivillige foreldre som 
trenere og representanter i styret, så har året nok en gang vært vellykket. Treningsåret i idrettsskolen
har vært gjennomført som vanlig med både hall med alle mulige aktiviteter, veldig populært er bl.a 
airtrack. Det er også mye uteleik, svømming, friidrett, orientering, sykling, fotball, håndball, ski og 
skøyter. I tillegg har taekwondo trenere fra Værnes taekwondo klubb hatt treninger på flere kull. Et 
kjempe spennende og artig innslag for barna. 

En av fokusområdene for styret i idrettsskolen i år har vært å få på plass et godt system for 
gjennomføring av dalførecup. Det er laget maler, innkjøpslister og prislister, i tillegg til at alt er 
klart i en kasse, til det kullet som skal arrangere. Godt inspirert av håndballavdelingen, ser vi at det 
nå blir noe mer forutsigbart og greit for alle kull å få til en god gjennomføring. Må også nevne at 
mye gammel historie kom ut i lyset når vi ryddet bua vår, som nok har stått urørt siden tidlig 80tall, 
bl.a VHS filmer om idrett :)  

Vi har også gjort noen ekstra innkjøp, slik at alle kull skal ha det de trenger til enhver trening. Det 
største innkjøpet, skjedde helt på slutten av året, og er 4 fotballvanter til gjennomføring av 
dalførecup for de minste. Dette var en stor investering for idrettsskolen og vi håper på mye 
idrettssglede tilbake for disse pengene. Idrettsskolen arrangerte 6 juledagsfesten på Ljosheim i år og
overskuddet fra dette, er litt av grunnen til at vi kunne gjøre en større investering. 

På nyåret fikk idrettsskolen en svært gledelig
telefon fra Hegra sparebank, om at vi hadde
fått flest stemmer i deres kåring og dermed
ble vi en av de heldige vinnerne av en større
pengepremie fra dem. Dette kommer svært
godt med og vi er veldig takknemmelig for å
få så mange stemmer i en slik konkurranse.
Mange gode ord om idrettsskolen og alle
frivillige voksne og glade barn ble nevnt her
og dette tar vi til oss som et fantastisk
kompliment! 

Med ønske om et like fint år i 2018.

Leder i Hegra Idrettsskolen

Monica Leinslie-Walsøe

Under følger hvert kull sin årsberetning. 



2008 KULLET

Vi er veldig fornøyd med at alle fra Hegra barneskole i 2008-kullet (19stk) er med i idrettskolen. Vi
har godt oppmøte på treningene, men ser at enkelte barn/foreldre velger å delta kun på enkelte
idretter. I tillegg til ungene fra Hegra skole deltar også en gutt fra Skjeldstadmark på treningene.
Vi har fortsatt en stabil
trenergruppe, og har
gjennomført treningene som
planlagt i hall, i bassenget
og ute. Vi ser at det blir mer
krevende å få til nok
utfordring og variasjon etter
hvert som ungene blir eldre. I
løpet av året har vi leid inn
eksterne trenere til Tae Kwon
Do to ganger og til dans en
gang.

Fotball : To faste trenere,
Trond Arne Bonslet og Terje
Bergstrøm. Fotballen hadde
egne treninger en til to ganger
i uka i vår og i høst. 2008-kullet deltok på Dalførecuper med to guttelag og et jentelag. Vi arrangerte
også Dalførecup selv på Hegra Sparebank Arena i mai 2017.

Håndball : Her har vi flere trenere som bytter på å stille opp, blant annet fordi flere arbeider turnus.
Håndballen har hatt egne treninger hver mandag i høst og vinter. Forrige sesong fikk vi med flere
spillere fra Skjelstadmark, slik at vi nå stiller to guttelag og to jentelag på minihåndball-turneringer.
Hegra 08.02.18
Gruppeleder for 2008-kullet
Marit Bentzen





2009 KULLET

Allidrettåret 2017 har vært begivenhetsrikt.
Vi har hatt mange forskjellige aktiviteter i hall dette året, rundløyper, innebandy, airtack og 
kanonball for å nevne noe. Vi har vært mye i svømmehallen der vi har hatt øvelser som skaper 
trygghet i vannet. Vi har også gitt mulighet for å ta noen svømmemerker på forskjellige nivåer.
Noen av uteaktiviteten har vært skøyter på Stokkan ungdomsskole, skileik ved Stenseth samt skitur 
ved Åstjønna. Vi har også hatt ei rydde økt på banen på ungdomskolen, der både foreldre og barn 
bidro til et hyggeligere nærmiljø. 
Vi hadde også rebusløp på Hegra festing, noe som var svært populært. Vi brukte Hegra sparebank 
arena for ei friidrettstrening nå i høst. Tur til fesktjønna ble også gjennomført. Foreldrene ble 
invitert til en rumpefotballkamp på slutten av året med veldig godt oppslutning. Oppmøtet har vært 
veldig stabilt dette året. Ligger på rundt 20-25 barn pr. Trening. Håndballen har hatt stor 
oppslutning og stabilt oppmøte. Vi har hatt litt utfordring med å rekruttere gutter i dette kullet, men 
ser nå at flere blir med
denne sesongen. Vi har hatt
en treningsøkt pr. uke samt
cuper. Arrangerte
minihåndballcup den 11.
februar i Hegrahallen der
hele 70 lag var påmeldt,
stor dugnadsinnsats fra
foreldre. Fotball har også
stor oppslutning og stabilt
oppmøte. En treningsøkt pr
uke, samt cuper. Det ble
arranger Dalførecup på
Hegra Sparebank 18. Juni,
mange lag og mye folk på
arenaen denne dagen tross
regnvær, også her var
dugnadsinnsatsen fra
foreldrene stor. Vi hadde før
sommerferien avslutning i hallen for samtlige kull i idrettsskolen, vi startet også sesongen på Hegra 
Sparebank arena for alle årskullene. Vi har en engasjerte trenergjeng som strekker seg langt for å 
holde i gang allidretten for 2009 kullet.

Hovedtrener for 2009 kullet Mari Røsdal Børseth



2010 KULLET
Vi har hatt et fint allidrettår med ivrige barn og trenere. Sykkeltur, gåtur med grilling, aking og ski 
har vært uteaktivitetene. Vi har vært mange runder i svømmehallen i år. Å ungene har blitt trygge å 
flinke i vannet. I hallen er sura å stafett i forskjellige varianter populært. Kanonball og landhockey 
er også en favoritt.  Vi har har forfall på en trener dette året. Så nå er vi 7 trenere fordelt på to 
grupper som rullerer annenhver onsdag med ansvar for
opplegg.  Dette har fungert ganske greit å vi bytter oss
imellom hvis det er behov for det

Hovedtrener for 2010 kullet Linn Anette Bolin

2011 KULLET

I 2011-kulllet har det vært med 21 barn på gruppa. (Noen av de kun på svømmetrening)

Vi har gjennom året hatt 12 trenere med i ulik grad. Vi har hatt en del trening i hallen med stasjoner,
friidrett, airtrack og ballspill. Vi har fra høsten av fått vært i bassenget og drevet tilvenning og 
svømmetrening. I vintersesongen har vi vært mye på ski på Stenseth der vi har gått i løyper, hoppet 
på hopp, kjørt kuleløyper og kost oss. I januar var vi også på besøk på Stjørdal atletklubb der vi fikk
prøvd taekwondo. 

Å få svømmehall og svømmetrening har vært noe av det som har vært mest spennende for barna, de
har ventet veldig på dette og synes det er veldig morsomt. Vi har hatt litt problemer med å rekruttere
nok trenere, men har lyktes med dette etter et møte. Vi trenerne hadde et fellesmøte der vi la hele 
årsplanen slik at alle fikk treninger etter som det passet dem, det har fungert veldig bra.

Hovedtrener for 2011 kullet Beate Berg


