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HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING
01.01.2020 - 31.12.2020
HOVEDSTYRET OG KOMITEER
(i perioden fra årsmøtet 28. mai 2020)
HOVEDSTYRET
VERV
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

NAVN
Peder Nergaard
Espen A. Werring
Pia Glov Møller
Finn Morten Andresen
Carl Petter Finne
Caroline Borch-Nielsen
Nils Ove Kjerstad
Per Håvard Martinsen
Dag Klaveness
Harald Eide-Fredriksen
Ola Wessel-Aas
Sofie Wirum Sæter

AVDELING

Adrenalin
Alpin
Basis
Fotball
IPU
Langrenn
Orientering
Tennis

Det ble i 2020 avholdt ni hovedstyremøter, hvorav fire fysisk, tre digitalt, ett per telefon og ett
skriftlig. Hovedstyret har bestått av representanter fra Hemings avdelinger (normalt styreledere i
de respektive avdelingene) i tillegg til avdelingsnøytrale medlemmer (styreleder, nestleder, ett
styremedlem og ett varamedlem). Daglig leder har representert administrasjonen i
hovedstyremøtene.
Hver av IL Hemings åtte avdelinger (grupper) har egne styrer. Både driftsmessig og økonomisk
fungerer avdelingene i praksis som selvstendige enheter. IL Heming har imidlertid overordnet
ansvar for den enkelte avdelings disposisjoner.
IL Hemings hovedstyre er valgkomité til styret i Stiftelsen Nye Heminghallen (eierstiftelsen) som
velges av årsmøtet i IL Heming. Hovedstyret velger selv styret til Stiftelsen Gråkammen
(driftsstiftelsen).
Heming Råds ordfører: Wilhelm Mustad
VALGKOMITÉ
Leder
Medlem
Medlem
Vara

John E. Skajem
Alexander Eskeland
Hermine Midelfart
Christian Stabell Eriksen

KONTROLLKOMITÉ
Medlem
Medlem
Vara
Vara

Nicolas Brun-Lie
Pål Fredrik Hjort Kraby
Aleidis Løken
Julie Ba Halvorsen
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ADMINISTRASJONEN
IL Hemings sentrale administrasjon har bestått av:
 Einar Eide-Fredriksen,
daglig leder i IL Heming, Stiftelsen Nye Heminghallen og Stiftelsen Gråkammen.
 Gudrun Ræder Haakonsen, administrasjonssjef.
 Kaja Dehli, økonomisjef, regnskap og lønn
 Therese Kreutzer, avdelingsleder Nye Heminghallen
 I 2020 var det i alt 33 årsverk, og totalt 304 personer fikk utbetalt lønn fra IL Heming.
Administrasjonen bistår også alle avdelinger med et stort antall administrative oppgaver, og
håndterer medlemsadministrasjon og –henvendelser, kontingenter, lønn og regnskap, og
tjenester for stiftelsene i Heminghallen (inkludert Treningssenteret).
Administrasjonen utfører også oppgaver som anleggsutvikling, drift og vedlikehold, fellestjenester
(vaktmester, renhold, utleie av fellesarealer), kontakt med eksterne, web/IT-administrasjon,
forsikringer, sponsorer og Hemingavisen.
ØKONOMI
Hovedkassen
Hovedkassen har et overskudd på kr 1.150.429 mot et budsjettert overskudd på kr 103.164.
Resultatet er inkludert avskrivninger på kr 800.000, driftsresultatet før avskrivninger og
finansresultat er på kr 2.109.922.
Inntektene er ned fra 2019 på grunn av Covid-19. Medlemstallet er marginalt ned, men
betalingsgrad av medlemskontingent er stabilt høy. Utleie av klubbhuset falt bort i deler av året,
men Slemdal skole er tilbake som leietaker i gymsalen fra høsten 2020.
Redusert aktivitet i idrettslaget har også medført lavere kostnader, og planlagte oppgraderinger
ble satt på vent i usikkerhet hvordan C19 ville slå ut økonomisk.
Avskrivninger på klubbhus følger plan for restsaldo på byggelånet, se for øvrig eget avsnitt om
klubbhuset og drift.
IL Heming totalt inkl. avdelinger
Resultatregnskapet for IL Heming totalt, inklusive avdelinger, viser et overskudd på kr 4.188.675,
hvorav avdelingene har et samlet overskudd på kr 2.494.878.
Idrettslaget er organisert med åtte selvstendige avdelinger med hvert sitt styre og selvstendige
regnskap i tillegg til sentraladministrasjonen. Heming Orientering er organisert som eget
idrettslag (org.nr.), men behandles som avdeling i IL Heming gjennom en særskilt avtale. I tillegg
har IL Heming aktivitetstilbud i friidrett og terrengsykkel.
Egenkapitalen i idrettslaget sentralt og avdelingene er tilfredsstillende, men enkelte avdelinger
trenger periodevis midlertidig tilførsel av likviditet fra hovedkassen ved lønnsutbetalinger.
Hovedstyret viser for øvrig til de enkelte avdelingenes årsmeldinger for detaljer om driften.
Covid 19-kompensasjon
IL Heming har mottatt totalt kr 2.469.968 i økonomisk kompensasjon for inntektsbortfall ved
aktiviteter og arrangementer som del av «krisepakker for frivilligheten» fra Kulturdepartementet,
samt støtte fra OBOS Jubel.
Resultatdisponering
Hovedstyret avsetter av hovedkassens resultat kr 400.000 til rehabilitering av garderober i
klubbhuset, og kr 100.000 til oppstart prosjektkostnader «ny gymsal». Øvrig overskudd tilføres fri
egenkapital, denne er ved årets slutt (etter resultatdisponering) kr 3.686.878.
Avdelingenes enkeltresultater fremgår av regnskapet, og disse tilføres fri egenkapital i de
respektive avdelingene. Totalt er fri egenkapital etter resultatdisponering for avdelingene kr
13.006.435.
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ANLEGG
De siste årene har det vært omfattende anleggsvirksomhet og oppgradering på Hemingbanen.
Klubbhuset fra 2016 fungerer utmerket både til daglig drift, idrettslige behov og ulike
arrangementer. Per 31.12.20 er det et restlån på kr 3.322.668. Dette søkes nedbetalt gjennom
drift og egenkapital i løpet av tre år.

Ordningen med betalt parkering på Hemingbanen for å finansiere drift og anleggsprosjekter
fungerer tilfredsstillende. Det er godt samarbeid med Aimopark som håndterer innkreving og
kontroll. Hovedstyret er opptatt av å skape en sikker adkomst for alle brukere av anlegget i alle
aldre. Kjøring og parkering på fortau skal ikke forekomme, samtidig som vi oppfordrer myke
trafikanter til å benytte fortau og gangveier.
Idrettslaget bruker i fellesskap med avdelingene og stiftelsene mye ressurser på å holde anlegget
i god stand til enhver tid. I tillegg til Hemingbanen har IL Heming uteanlegg for tennis med
klubbhus på Gråkammen, samt eierandel i Oslo Tennisarena. Tennisanlegget har en
oppgraderingsplan av hele eiendommen frem mot 2022, og ny minitennis- og padelbane ble
etablert i 2019. Heming Langrenn har en leieavtale med Oslo Kommune om ”Hemingseter” med
bygninger nedenfor Frognerseteren.
I Nye Heminghallen er Heming Tennis leietaker av alle tennisbanene og Heming Alpin/Adrenalin
er hovedleietakere av Trampolinehallen. Foruten disse har svært mange andre interne og
eksterne brukere leid brukstid i trampolinehallen, inklusive flere profilerte
toppidrettsutøvere/særforbund. Heming Treningssenter har vært sterkt rammet av C19restriksjoner. Likevel har det en lojal medlemsmasse og har ved årsskiftet ca 950 medlemmer,
hvorav 150 medlemmer har fryst medlemskapet.
Årsresultatene til stiftelsene for 2020 er tilfredsstillende og tilstrekkelig for å håndtere løpende
vedlikehold og nedbetaling av restlånet for oppføring av hallen.
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ANTALL MEDLEMMER IL HEMING
KATEGORI
Nye medlemmer
Utmeldinger
Utmeldt pga. manglende betaling
Antall medlemmer pr 31.12
Medlemmer – kvinner
Medlemmer – menn
Medlemmer over 25 år
Medlemmer under 25 år
Medlemmer under 18 år

2020
713
747
67
5.865
2.374
3.491
2.130
3.735
3.428

2019
964
679
67
5.966
2.426
3.540
2.076
3.890
3.533

2018
762
867
32
5.748
2.334
3.414
2.120
3.628
3.270

2017
835
614
62
5.890
2.371
3.571
2.169
3.721
3.350

2016
846
644
77
5.731
2.293
3.438
2.091
3.640
2.780

2015
826
681
56
5.616
2.214
3.375
2.028
3.588
3.206

2014
974
714
68
5.527
2.180
3.347
1.976
3.551
3.099

2013
858
630
31
5.335
2.051
3.284
1.935
3.400
2.963

Heming hadde i 2020 en nedgang i antall medlemmer på 1,7% (101 medlemmer), antall
innmeldte gikk ned med 26% (249 medlemmer).
HEMINGS LILLE GRØNNE
Verdigrunnlaget til Heming nedfelt i «Hemings Lille Grønne - Slik gjør vi det i Heming» ble sist
revidert i 2018. Opplæring av trenerapparatet i alle avdelinger foregår gjennom «Hemings Lille
Grønne»-kurs. I C19-perioden har det ikke vært arrangert HLG-kurs.
Hovedstyret og sportslig ledergruppe har startet et arbeid med å utvide HLG til å være et bredere
fundament for strategi og styringsverktøy for idrettslaget. I tillegg er det utarbeidet en egen
brosjyre «Velkommen til Heming» om de ulike tilbudene i klubben.

HEMINGAVISEN
Hemingavisen hadde kun to utgaver i 2020 på grunn av C19. Hovedstyret og avdelingene er
imidlertid godt fornøyd med Hemingavisen og mener det er et viktig medium for informasjon til
medlemmene om klubbens mangfold og store aktivitetsnivå. Det er målsettingen at antall utgaver
skal tilbake til fire per år og at annonseinntektene skal finansiere utgivelsen.
MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR
IL Heming er opptatt av å redusere fotavtrykket til våre aktiviteter, enten det er på egen eiendom
eller i forbindelse med aktiviteter og arrangementer andre steder. Vi har bl.a. energieffektive
løsninger i bygningene, bilpark med miljøvennlige motorer, og jevnlige holdningskampanjer for å
holde Hemingbanen ren. Fotballavdelingen jobber strukturert for å gjenbruke kunstgressgranulat
etter vinterdrift. På våre arrangementer skal vi fokusere på gjenbruk og opprydding.
Skibyttemarkedet og sosiale ordninger for å holde treningsavgifter lave skal bidra til at alle som
ønsker det, skal kunne drive idrett i Heming.
Idrettslaget arbeider målrettet i alle avdelinger for å sikre inkludering og likestilling. Det er
nulltoleranse for mobbing, diskriminering og trakassering, og vi følger systematisk opp innhenting
av politiattester.
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SKIBYTTEMARKEDET
Hemings Skibyttemarked ble avlyst på grunn av C19 i 2020. Alpin, Adrenalin og Langrenn mottok
til sammen kr 429.231 i kompensasjon for bortfalt inntekt. Total nettoinntekt i 2019 var kr
770.240.
COVID-19
Den 12. mars 2020 ble all organisert idrett forbudt av myndighetene ved Helsedirektoratet i
forbindelse med håndtering av C19-pandemien. Umiddelbart foretok administrasjonen tiltak for å
redusere løpende kostnader. 18. mars vedtok Hovedstyret permitteringer av fast ansatte, totalt
21,4 årsverk. Etter at begrenset aktivitet ble tillatt ble disse gradvis trukket mellom 21.april og
4.mai. Til tross for dramatisk kutt i treningstilbud og aktivitet, har Heming klart seg bra i perioden,
takket være solid økonomi og skalérbar drift. Vi har også søkt kompensasjonsordninger for
bortfall av inntekter. Høsten 2020 var tilnærmet normal for idrettstilbud til de under 20 år, men
fra november har det vært ulik grad av stengt tilbud. Det har vært krevende å opprettholde et
forsvarlig tilbud under svært skiftende forutsetninger under pandemien.
UTSIKTER FOR 2021 OG FREMOVER
IL Heming er fortsatt godt rustet for å gi et sportslig tilbud av høy kvalitet til sine medlemmer
fremover. Hemingbanen med klubbhus og uteanlegg (fotballbaner og aktivitetsområder), Nye
Heminghallen, tennis uteanlegg for tennis på Gråkammen, godt samarbeid med skianleggene i
Holmenkollen og Oslo Vinterpark, bidrar alle til gode rammebetingelser.
Gode anlegg kombinert med sterke trenerressurser, en sunn og veldrevet økonomi, sterk
klubbkultur og en god miks av satsning på bredde og toppidrett bidrar til at Heming har de beste
forutsetninger for å videreutvikle seg som det ledende fleridrettslaget i byen. Vi har i løpet av det
siste året befestet denne posisjonen med sterke idrettsprestasjoner, og et inkluderende og godt
idrettslig tilbud for alle.
IL Heming finner balansen mellom sunn og profesjonell drift, og frivillige bidrag i alle ledd av
idrettslaget. Alle skal kunne finne sin plass i Heming under våre verdier fra «Hemings Lille
Grønne»: Tilhørighet – Selvstendighet – Mestring.
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AVDELINGENES ÅRSMELDINGER
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HEMING ADRENALIN
AKTIVITET
Heming Adrenalin er Norges største skileik-/jibbegruppe
med tre aktive underavdelinger; Freeski, Snowboard og
Freeride. Medlemmene i Heming Adrenalin spenner fra
aktive barn/ungdom som dyrker leken, til svært aktive
konkurranseutøvere på nasjonalt og internasjonalt nivå.
VÅR FILOSOFI
I Heming Adrenalin skal det være mulighet til å leke som breddeutøver, men også å satse som
toppidrettsutøver. Vi skal tilby treningsopplegg både til den som har jibbing og frikjøring som
konkurranse idrett, samtidig som vi skal tilby et treningsopplegg for de ønsker skilek og brettlek i
og utenfor bakken. Bredden og variasjonen i treningstilbudene våre er viktig for å utvikle et sunt
og godt miljø. Avdelingen har ambisjon og målsetning om å først og fremst bygge gode sosiale
miljøer med gode holdninger til idretten, som deretter bidrar til at enkelte utøvere ønsker å satse
på idrettene våre som toppidrettsutøvere.
EN SPESIELL SESONG - COVID-19
Dessverre har sesongen 2019/2020 blitt en amputert sesong. Vi har i korte perioder måttet
stenge ned treninger, manglet mulighet for viktig trening i trampoline hallen, og mistet store deler
av sesongens samlinger og konkurranser for alle våre tre grener. Innenfor rammene av de regler
som har fulgt pandemien har vi likevel kunnet opprettholde et relativt bra aktivitetsnivå på
treningene, dog i mindre grad for voksen gruppen.
FREESKI
Freeski er den største delen av freestylegrenen i Norges Skiforbund, og de fleste kjenner freeski
under navnet twintip og jibbing. I freeski er det tre ulike øvelser, der slopestyle og big air er de to
store, mens halfpipe nå er liten p.g.a. mangel på anlegg i Norge. Freeski er den største gruppen i
Adrenalin og har eksistert siden avdelingen ble opprettet. Freeski er den tredje største grenen
under Norges Skiforbund, etter langrenn og alpint, og i normalsesonger er Adrenalin stadig
arrangør av vellykkede konkurranser. Fokus har vært på egne Jib jams for utøverne våre som
innstegskonkurranser. Vinteren 2020 har vi dessverre måttet avlyse disse uformelle
konkurransene, men lykkes med å arrangere et særdeles vellykket NC BigAir i Wyller. Av de 335
utøverne vi har i trening på freeski er det et økende antall som også konkurrerer nasjonalt. Vi har
i Norgescup og NM i vinter hatt med mellom 10-20 utøvere i de konkurransene som har vært
avholdt, og med stadig økt deltagelse, bedrede resultater og pallplasser. Det er verd å nevne at vi
har en stor gruppe med jenter som deltar på trening og i konkurranser.
SNOWBOARD
Snowboard er medlem av det nasjonale Brettforbundet. Adrenalin snowboard består av 57
snowboardere, og som avdeling legger vi til rette for trivsel på trening, økt deltagelse i lavterskel
konkurranser og deltagelse i Norges Cuprenn. Vi har deltagelse i alle klasser i nasjonale renn, og
særlig i kidsklassen og yngre junior (12år+) klassen er Adrenalin godt representert.
Snowboardgruppen har fått frem mange toppkjørere. Her kan vi vise til Øyvind Kirkhus, Johannes
Taklo, Odin Røhrt som alle er en del av Norges rekruttlandslag og har gode nasjonale og
internasjonale resultater og vise til. Hele 9 Heming Adrenalin kjørere er NTG Geilo-elever samt 2
på Wang og Hovden sine toppidrettsgymnas i 20/21. Heming Adrenalin sine juniorkjørere har
gjort seg bemerket på nasjonalt- og internasjonalt nivå tidligere med seire i European World
Rookie Tour i Livigno og E-Cup i 2020 ref. Øyvind Kirkus. Johannes Taklo og Odin Røhrt. Øyvind
Kirkhus ble også tatt ut til å representere Norge i junior OL i Lausanne jan. 2020. Med usedvanlig
dyktige og trygge trener ressurser i kombinasjon med meget motiverte utøvere skapes trivsel og
mestring både for bredde og topp.
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FREERIDE
Freeride ble etablert som egen gruppe i 2012 og har vært et fint tilbud for ungdom, men også
voksne utøvere som ønsker å utfolde seg med storfjellkjøring. Det arrangeres både junior- og
seniorkonkurranser i Freeride og i tillegg til en egen nasjonal Norgescup både for juniorer og
seniorer er det en internasjonal World Tour. Vi hadde også i 2019/2020 en sterk økning i
antallet juniorutøvere og er den største frikjøringsklubben i Norge. Totalt hadde vi 57 aktive junior
på trening inn mot vintersesong 2020. Sesongen ble dessverre veldig amputert med kun en
norgescup konkurranse avholdt. I denne konkurransen, Vågå Freeride Junior, hadde vi med totalt
23 deltagere og hadde svært mange pallplasseringer i alle klasser, både på jente og gutte siden.
Vi hadde også gode deltagere i de int. konkurransene som ble avholdt før nedstengning. Utover
en NC konkurranse og noen få internasjonale konkurranser har dessverre sesongen kun bestått
av to mindre samlinger for noen av aldersklassene.
ANSATTE
Adrenalin har hatt tre fast ansatte. Det er sportslig leder Stian Solberg, mentor og rådgiver Stevje
Sandlie og administrativ leder Pernille Thorvildsen. Stian og Stevje er ansatt i 100% stillinger,
mens Pernille er ansatt i en 60% stilling. I tillegg har det gjennom året vært mange timebaserte
trenere både for barmarks- og skitrening. Det er også etablert et team med en hovedtrener på
hver av grenene, Lars Bjørum på Freeride, Sebastian Bergan på Freeski, og Stian på Snowboard.
TRENINGSGRUPPER
Vi har treningsgrupper inndelt i gren og aldersklasser. Avdelingen opplever svært stor pågang og
har i dag ikke kapasitet til å ta inn alle som ønsker å trene med oss. Spesielt trampolinetreningen
begrenser seg i forhold til den begrensede tiden vi har til rådighet i hallen. Vi jobber stadig med å
finne nye løsninger for å kunne møte den økte etterspørselen.
TRENINGSGRUPPENE VÅRE 2017 UTØVERE
Freeski
335
Snowboard
73
Freeride
57
TRENING
Heming Adrenalin benytter Trampolinehallen i Heminghallen i barmarksperioden vår og høst.
Barmarkstreningen har fokus på koordinasjon og dette er den viktigste faktoren for det særdeles
høye nivået som mange av våre utøvere har. I vintersesongen er hovedarenaen Oslo Vinterpark.
SAMLINGER
Siden Vierli samling i desember 2019 har vi grunnet Covid-19 ikke kunnet avholde annet enn
mindre uformelle samlinger for mindre grupper gjennom sesongen.
STYRET I 2020
Leder / Freeride rep.
Freeski rep.
Freeski rep.
Snowboard rep.
Snowboard rep.
Freeride rep.

Finn Morten Andresen
Øystein Tamburstuen
Anders Hübert
Espen Kronlund (gikk ut i nov.)
Peter Sandrup
Benedicte Kilander Bakke
Caroline Kapstad

ØKONOMI
Adrenalin hadde i 2020 en omsetning på kr 2.489.563 og et overskudd på kr 1.487.
Omsetningen i 2020 har vært lav grunnet redusert aktivitet og det svake resultatet skyldes at vi
som avdeling har valgt å tilbakebetale treningsavgifter til våre medlemmer for ikke avholdte
treninger. Pr. 31.12.2020 hadde Adrenalin en egenkapital på kr 2.568.785.
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HEMING ALPIN
AKTIVITET
I 2020-sesongen har det vært høy aktivitet både
blant løpere og trenere, til tross for tidvis svært
strenge smittevernsregler. Sesongen har vært
preget av generelt gode forhold i skianleggene.
Spesielt er det gledelig med gode forhold i vår
hjemmearena Oslo Vinterpark. Men kapasitet i
Tryvann og Wyller er under press, og vi har utfordringer rundt heiskapasitet og trassetider.
Det er god rekruttering og Heming Alpin har til sammen 525 aktive løpere med flest barn på
Alpinskolen. Samarbeidet med Midtstuen ungdomsskole for U14 og U16 fungerer svært godt
både for løpere og skolen. Interessen for «alpingymnastilbudet» på Persbråten Videregående
skole er også god og Heming Alpin har jevnt over for sesongen 2020 levert svært gode resultater.
For sesongen 2020 trente ni overårige løpere sammen med Persbråten.
For sesongen 20/21 hadde Heming Alpin fire løpere tatt ut på ulike landslag i Skiforbundets regi.
Takk til administrasjon og trenerne som har stått på kvelder og helger for å sikre best mulig
trening på ski og barmark.
TRENINGSGRUPPER
Alpinskolen (U10 år og yngre)
Racing (U12, U14 år og U16)
Persbråten

UTØVERE/LØPERE
345
143
37

ANSATTE
Ny sportsjef, Jon Børre Lien, ble ansatt med virkning fra januar 2020 og Jeppe Jonstrup har hatt
rollen som sportslig ansvarlig Alpinskolen i tillegg til U16. Marianne Owesen Hoel har jobbet i en
fulltidsstilling som administrasjonsansvarlig. Utover dette var faste ansatte trenere på
åremålsavtaler: Iver Bjerkestrand (Pers, januar-juni), Sohier Perry (Pers, januar-juni), Igor Laikert
(Pers), Marianne Aam (U14/Midtstuen), Ole Frønes (Pers), Amber McHugh (U16, januar-juni),
Jernej Koblar (Pers, fra august 2020), Stian Saugestad (Pers, fra august 2020) og Gøran
Kirkefjord (50% fra september 2020). I tillegg har Heming Alpin avtaler med Simen Tajet (U16),
Jesper Wembstad (U14) og Endre Bjertness (U14). For øvrig har Heming Alpin mange meget gode
og engasjerte trenere som jobber på timebaserte avtaler.
Det har vært et utfordrende år, med tanke på Covid-19. Trenerne har måttet endre og legge om
planer mye oftere enn tidligere, grunnet inngripende smittevernsregler, men likevel klart å
opprettholde god aktivitet. I en liten periode i april ble ansatte delvis permittert, med
usikkerheten rundt Covid-19 og hvor mye aktivitet som kom til å være lov å ha. De ansatte har
ikke hatt personlige økonomiske tap grunnet dette.
TRENINGSARENAER
Heming Alpin benyttet våren og høsten 2020 både nye og gamle Heminghall, styrkerommet, men
spesielt vært mye utendørs, som følge av restriksjoner. Tryvann og Wyller har vært brukt som
hovedarena for all vintertrening. Selv om vinteren har vært god med mye snø setter vi stor pris på
investeringene som er gjort i Oslo Vinterpark. Treningssamlinger på ski har vært arrangert ved
mange ulike skisteder, i Norge og utlandet. I den grad det er gode forhold og sportslig forsvarlig
ønsker Heming Alpin å legge så mye av treningen som mulig, spesielt for de yngre løperne, til
treningssamlinger i Norge, både sommer som vinter.
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ALPINSKOLEN (U12 OG YNGRE)
Alpinskolen var i 2020 for alle løpere som er glad i å stå på ski, hvor yngste kullet er født i 2014.
Der legges det til rette for at barna kan trene på ulike nivåer, fra de som ønsker en
prestasjonsutvikling i konkurranseidretten alpint (innsats og rekrutt) og til de som ønsker
skitrening i et konkurransefritt opplegg (treningsgrupper og ski for ungdom). Alpinskolen har
stabilt antall løpere og aktivitetsnivå.
RACING (U14 OG U16)
Det har vært stor oppslutning rundt all aktivitet i Racing-gruppene i Heming Alpin.
Gruppe
U12
U14
U16
Årgang
10 09 08 07 06 05
Antall løpere 32 25 24 24 25 13
Sesongen 2020 var åttende året med et tett samarbeid mellom Midtstuen ungdomsskole og
Heming. Dette samarbeidet har fungert svært godt både for skole og Heming alpin, selv med
utfordrende regelverk knyttet til fritak i forbindelse med idrett. Opplegget for 2020 omfattet U14
(2007) og U16 (2006/2005). Vi er svært stolte av samarbeidet med skolen og trenerne i Heming
som gjør dette mulig.
PERSBRÅTEN ALPIN (LØPERE FØDT 2004 TIL 2001)
Heming Alpin i samarbeid med Persbråten videregående skole har et «skigymnas» hvor man
knytter en lokal videregående skole sammen med muligheten for å drive alpint på et høyt nivå
gjennom Heming. For 2020 bestod Persbråten av til sammen [34] løpere. Det er sterkt
konkurranse fra andre alternativer, som gjør at rekruteringen for kommende skoleår er
utfordrende. Gruppen har gjort seg bemerket i ski-Norge med gode resultater nasjonalt og
internasjonalt.
ARRANGEMENTER
Heming Alpin arrangerte i 2020, rangeringsrenn for U14 og U16, Telenor Arena Cup for U12 og
yngre og FIS-renn i Wyller. Donald Duck Wintergames og klubbmesterskapet måtte desverre
avlyses grunnet Covid-19. Det har vært høy deltakelse i alle renn og det er spesielt hyggelig å se
det store antall deltakere i Telenor Arena Cup. Både gjennomføring og arrangementsteknisk var
rennene av høy kvalitet.
ØKONOMI
Heming Alpin hadde for 2020 inntekter på NOK 11 739 223 (12 608 812) og samlede
driftskostnader på NOK 11 521 705 (12 073 602). Årets resultat endte på pluss NOK 217 519
(535 210). Egenkapitalen per 31.12.2020 utgjorde NOK 816 980 (593 669)
STYRET I 2020
Leder
Økonomi
Alpinskolen
Kommunikasjon
Sponsor
Sponsor

Carl Petter Finne
Sigmund Orholm
Axel Wroll-Evensen
Sonny Folkenborg
Truls Trøan
Morten Fredriksen
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HEMING FOTBALL
ADMINISTRASJON
• Sportslig leder:
• Adm./bane/dommer:
• Barnefotball:
• Akademiet:
• Spillerutvikler jenter:
• Spillerutvikler gutter:
• Fysisk leder:
• Dommeransvarlig:

Julian Madsen
Svein Gundersen
Petter Furuseth
Fredrik Klund
Katrine Tretteng
Omar Malik
Rune Dybvik
Svein Gundersen

SENIORFOTBALL OG UNGDOMSFOTBALL HERRER.
Heming Sr-A spilte i 4. divisjon i 2019, og skulle ha
spilt i samme divisjon også i 2020. Denne sesongen
ble avlyst i sin helhet pga. koronapandemien. Til tross
for svært strenge smitteregler har A-laget opprettholdt
treningsaktivitet, selv med avstandsregler i store deler
av året.
Junior 1 leverte en god sesong og endte til slutt på 7 plass, mens vårt Junior 2 lag tok hjem
seriemesterskapet i 4.divisjon.
Mest imponerende var allikevel vårt G13 lag som endte topp 3 med to lag i hver sin 1.divisjons
avdeling. Dette var det ingen andre klubber i Oslo som klarte.
Vi ser også at vi har mange spillere som gjør sine saker godt på Landslagsskolen, noe som viser
at spillerne våre holder et godt sportslig nivå.








Sr: 2 lag
Jr: 2 lag
G17: 1 lag
G16: 1 lag
G15: 2 lag.
G14: 3 lag.
G13: 3 lag.

SENIORFOTBALL OG UNGDOMSFOTBALL DAMER
Katrine Tretteng (spillerutvikler) har kommet inn som et friskt pust på jentesiden i Heming, og har
sammen med de andre trenerne løftet jentesatsingen vår til nye høyder. Vi ser nå at tilbudet som
våre jenter har i Heming kan sammenlignes med de beste rundt oss.
J15-laget vårt skulle deltatt i regional serie, men denne ble også avlyst på grunn av pandemien og
ble erstattet med en lokal mini-serie.
Det er også gledelig at vi nå har både et damelag og K35-gruppe som er solide og har godt
oppmøte til treninger, selv om det ikke ble gjennomført seriespill for disse i 2020.
På jentesiden har vi også representanter på Landslagsskolen, og det er en fin bekreftelse på at
våre jenter holder godt sportslig nivå.
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K35 1 lag
Sr: 1 lag
J17: 1 lag
J15: 1 lag
J14: 1 lag
J13: 1 lag

TRENERUTVIKLING
Det ble i 2020 gjennomført jevnlige trenerforum på dagtid hvor trenere diskuterer relevante
faglige temaer. Trenerne følges også opp av Sportslig leder og har individuelle oppfølgingsplaner
og fokuspunkter som de skal jobbe videre med. Pandemien satte dessverre en stopper for
planlagte utviklingstiltak utenfor egen klubb.
BARNEFOTBALLEN / AKADEMI
I likhet med ungdomsfotballen ble 2020 et år som ble preget av pandemien for våre yngste, men
ikke like stor grad som for de eldre spillerne i klubben. Det er gledelig å se at man gjennom hele
året fikk gjennomført det meste av planlagt treningsaktivitet på både Akademi og lagstreninger.
En stor årsak for at dette har vært mulig er de mange strålende foreldretrenerne som snudde seg
rundt og tilpasset treningsinnhold til gjeldende smitteregler.
På vårt Akademi har Fredrik Klund tatt over som ansvarlig, og selv i en krevende tid er det
gledelig å se at det sportslige tilbudet er bedre enn noen gang for våre spillere.
FOTBALLSKOLER I JUNI OG AUGUST, SAMT HEMING SOMMERCAMP
Fotballskoler:
 Tine Fotballskole 3: 121 spillere
 Tine Fotballskole 2: 90 spillere
 Tine Fotballskole 1: 90 spillere:
 Sommercamper:
135 spillere
 Høstcamp:
29 spillere
MIDTSTUEN SKOLE
Fotball valgfag ved Midtstuen skole ble ledet av Stein Emil Høgsve og Victor Halnes. Elevene som
deltar spiller primært i Heming, men det er også spillere som hører hjemme i andre klubber.
CUPER OG ARRANGEMENTER
Pandemien disse arrangementene, men vi mottok kompensasjon for tapte inntekter
STYRET I 2020
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Nils Ove Kjerstad
Eivind Kristoffersen
Andreas Helset
Elin Bakken
Helene Holand
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HEMING LANGRENN
2020 har vært et utfordrende år for Heming langrenn. Vi har hatt
vintersesong med lite snø og den 12. mars gikk Norge ned grunnet Covid
19. Likevel har klubben og langrenns avdelingen holdt hjulene godt i gang
med aktivitet, vi har hatt gode resultater og mye gode øyeblikk. Det har
vært et fokus på å senke kostander og å øke andelen voksne bidragsytere i
klubben, for å få bedre kvalitet på treninger til en lavere kostnad.
ANSATTE
 Sportssjef
Eivind Tonna,
 Administrasjonsansvarlig:
Erik Chr. Myhre
 Hovedtrener junior:
Marion Huber Kaas
 Hovedtrener HL
Simen Bergan
 Arrangements- og markedsansvarlig: Karl Fremstad
 Sportslig utvalg:
Eivind Tonna (leder), Dag Kaas, Marion Rønning Huber, Stig Aas-Jakobsen, Lise Bull og
Torstein Bomann-Larsen
DELTAKELSE /TRENING/MEDLEMMER /RESULTATER
I 2020 har vi hatt Astrid U. Jacobsen på elitelaget damer (delvis permittert grunnet studier),
Harald Astrup Arnesen på Team Veidekke Oslofjord og vi har hatt 7 løpere på Team OBOS. Kasper
Stadaas har hospitert med team GBR på treninger og samlinger.
Sesongen 2020 var uten internasjonale mesterskap, men Astrid brukte permisjonen fra
landslaget godt til trening og studier. Hun fikk seier individuelt i WC og ble 5 sammenlagt i Tour
de Ski. Totalt i verdenscupen ble Astrid nr 4 i sin siste aktive sesong. En verdig avslutning for
Astrid. Av andre gode resultater internasjonalt er det viktig å fremheve resultatene til Harald og
Kasper. De kom på 8. og 9. plass på sprinten i Dresden. I sprinten i Drammen (Konnerud) klarte
alle 4 deltakerne (Astrid, Kasper, Harald og Martine) å kvalifisere seg videre fra prologen. I
finalene ble Harald best av gutta med en 11. pl og Martine ble best av jentene med en flott 15. pl.
På NM stafett på Konnerud fikk gutta en flott 9. pl (klubbrekord) og jentene fikk en 5. pl.
Juniorene hadde også gode resultater, best av disse ble Nora Falster en 3. og 4. pl i norgescup.
Junior-NM ble dessverre avlyst pga Covid-19 pandemien som traff Norge på slutten av sesongen.
En solid og bra gjeng på jr- gruppa for sesongen. Bra oppmøte på treninger og innstas tross en
spesiell sesong midt i en pandemi.
I HL var det nok en gang Emilie Moland Krogsrud som utmerket seg med en flott 3. pl på
distanserennet. Emilie gikk også en god etappe på kretslaget som tok 2. pl.
Norge stengte ned den 12. mars grunnet pandemien, men vi har hele tiden i 2020 klart å holde
hjulene i gang for medlemmene våre.
Det har gjennom vinteren 2020 vært en god og konstruktiv dialog med BYM for å få snø ut i
løyper til barna våre.
Tabellen under viser antall medlemmer påmeldt organisert trening i sesongen.
PÅMELDT 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 Jr Sr Tur SUM
2018
2019

65 65 56 60 52 52 39 25 18 16
63 63 59 46 44 31 16 21 19 11

2020
67 68 48 50 27 33 27 11 18 12
(*) Inkl. Montessori SFO: 15

15

38

6

6 498

33 11 10 427
28 12

4 420(*)

SOSIALE AKTIVITETER
Familiesamlingen på Trysil som var planlagt i begynnelsen av desember måtte dessverre
kanselleres pga Covid19. Samlingen som har vært en suksess tidligere år vil bli videreført.
Hemingrennet ble arrangert i slutten av februar, denne gang i Varingskollen(!) Lite snø gjorde
umulig å arrangere som normalt, men vår utrolige arrangementskomité kastet seg raskt rundt og
klarte å arrangere et renn for over 600 deltakere en flott februarkveld i Hakadal. Det var det
mange barn og foreldre som satte stor pris på - tusen takk! Hemingstafetten (planlagt dagen før
Hemingrennet) utgikk dessverre - vi la ned all innsats for å få til et godt Hemingrenn på vår
reservearena. Klubbmesterskapet på ski i slutten av mars ble dessverre avlyst grunnet Covid-19.
Heming Langrenn har i samarbeid med Heming Basis arrangert Idrettsleker på Hemingbanen før
og etter sommerferien. Opplegget ble utvidet fra 3 til 4 uker i 2020 pga pågående pandemi.
Lekene hadde stor oppslutning og ble et vellykket arrangement med fulltegnet påmelding.
Smittevern har siden mars forhindret avdelingens mange aktive oppmenn muligheten til å
arrangere sosiale turer for sine grupper. Løvlia-turen og Ungdomsbirken kunne ikke gjennomføres
pga pålagte smittevernregler og ble derfor avlyst.
ØKONOMI OG DELTAKERE
Avdelingens økonomi er fortsatt solid. Men Heming Langrenns regnskap for 2020 ble også preget
av Covid-19 pandemien, med langt lavere aktivitet enn i et normalt år. Brutto inntekter var
ca. kr 800,000 under budsjett, mye pga at alle treningssamlinger på høsten ble avlyst, men også
pga lavere sponsorinntekter, rennavgifter og et avlyst skibyttemarked. Dette ble motvirket av
innsparinger fra de nevnte avlyste treningssamlinger, og dessverre lavere utgifter til trener
kostnader, samt junior og senior satsning. I sum endte Heming Langrenn opp med et overskudd
på ca. kr 190.000 i kalenderåret 2020, og har per 31.12.2020 ca. kr 1,2 million i oppspart
egenkapital. Dette tilsvarer ca. 1/3 av avdelingens netto årlige kostnads-budsjett. Målet er å gå i
«null» over tid, med noe oppbygging av egenkapital til forbedringsprosjekter slik som f.eks.
utvikling av Hemingseter.
Det jobbes aktivt med å opprettholde og inngå nye samarbeids- og sponsoravtaler, som bidrar til
både bredde- og elitesatsingene. Heming Langrenn byttet i 2020 sportsbutikk-samarbeidspartner
til Bull Ski & Kajakk. Vinteren 2020 arrangerte Heming Langrenn kun Hemingrennet med
reduserte stevneinntekter grunnet at arenaen var flyttet til Varingskollen. Skibyttemarkedet ble
ikke arrangert i 2020. Dette er en viktig inntektskilde for avdelingen, så vi håper å kunne komme
sterkere tilbake i 21.
Kostnader til trenerlønninger og et bredt tilbud til utøverne gjør det nødvendig med en årlig
regulering av treningsavgiften. Styret anser, sammenlignet med andre aktiviteter, at
treningsavgiften fortsatt er på et forsvarlig nivå. Administrasjonen har i løpet av 2020 gjort en
imponerende jobb med å holde kontroll og tilpasse kostnadene gitt en vanskelig situasjon, og
samtidig opprettholdt et trenings tilbud tilpasset de enkelte årskullene.
STYRE OG NØKKELPERSONER I 2020
Styreleder
Dag Klaveness
Økonomi
Johan Jebsen
Arrangement Ellen-Sofie Terland /
Christian Holberg
Sponsor
Tore Magler Wiggen /
Marius Wolf Meedom
Hemingseter Marius Falster
Oppmenn
Lise Bull

Naborunden: Linn Landrø og Jeanette Schrøder
Skibyttemarkedet: Kris Gram
Ungdomsbirken: Per-Arnfinn Brekke
Løvlia: Andrea Imbsen/Anne Kari Prestgård.

Det har vært egne oppmenn i hver av årsklassene, samt ca 80 lønnede og frivillige trenere denne
sesongen.
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HEMING TENNIS
TRENERE
I 2020 har vi hatt seks trenere ansatt på heltid: Øivind Alver (sportssjef fra august 2020), Daniel
Smith, Olof Gustafsson, Vicki Saxegaard, Henrik Drake og Peter Broman. Anne Cathrine Valle har
jobbet i 80 % stilling, Cristoffer Johansson i 80 % stilling I tillegg har Nicolai Herlofson som
selvstendig næringsdrivende, samt at vi har hatt ca. 10 timeansatte hjelpetrenere. Alle våre faste
ansatte har deltatt på NTFs trenerkurs og
videreutdanningskurs i løpet av året.
ANLEGG
Styret har i året som har gått jobbet mye med planleggingen
og gjennomføringen av vårt anleggsprosjekt Heming 2020.
Ny padelbane og ny minitennisbane ble ferdigstilt i mai 2019.
Styret har videre jobbet mye med planer om nytt klubbhus
med innendørs padelbaner.
HEMINGHALLEN
2020 var det ellevte hele driftsåret til Nye Heminghallen, og
det fjerde året for tennisavdelingen med full drift på 8
innebaner (4 i hallen samt 4 i bobler). Tennisavdelingen leier
de 4 banene i hallen av Stiftelsen Gråkammen for kr. 2,1 mill.
pr år. I tillegg er vi medeier i Oslo Tennisarena med 22,5 % av
aksjene. OTA er en viktig del av vår treningsvirksomhet.
ARRANGEMENT
På arrangementssiden har vi også i 2020 vært aktive, selv om alle våre arrangement på høsten
ble avlyst. Vi arrangerte likevel turneringer for spillere i alle aldre, og turneringene bidro godt på
inntektssiden. Resten av året ble preget av mye restriksjoner og det var mange aldersgrupper
som ikke fikk spille som følge av dette. Det ble arrangert mye samlinger, ekstratreninger og
alternative treninger for barn og ungdom u/19 år.
NM LAG
Kun eliteserien ble gjennomført i år, derfor ikke noe nedrykk. Herrene slet litt og endte til slutt på
tredjeplass i sin avdeling etter seier over Stavanger, knepent tap over Moss og tap mot Paradis.
På laget spilte Simen Sunde Bratholm, Fredric Lehfeldt, Max Bakken, Jakob Krefting, Herman
Jentoft, Kristoffer Dalbak, Mathias Langaard, Nikolai Pran og Christian Foss. Det unge damelaget
vårt med Sarina Reinertsen, Emma Sørensen, Emilia Korseth, Carina Syrtveit og Maren Nordklev
slo meget godt fra seg og endte på 2. plass i sin avdeling etter seier mot OTK og Stabekk og tap
mot Ullern.
JUNIOR
Vi har ca. 400 juniorer som trener ukentlig hos oss. Det
er stor bredde i alle de yngste klassene, og de siste
årene har vi også klart å hindre frafallet blant våre
spillere i 13-15 års alderen. Vi har et omfattende tilbud
til våre turneringsspillere med mange spillere i
Norgestoppen. Vi har også et godt tilbud til de som kun
ønsker å ha tennis som en hobby ved siden av andre
idretter. Ca. 300 av juniorene spiller 1-2 ganger i uken,
mens drøyt 100 trener 3 ganger i uken eller mer.
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For elever på Midtstuen ungdomsskole (8.-10. trinn) har vi et tilbud om valgfag en dag i uken på
slutten av skoledagen. Til sammen ca. 50 elever deltar på dette, hvorav ca. 40 er fra Heming.
Øvrige spillere er fra HTK, OTK og Njård.
Sportssjef Øivind Alver er ansatt av Persbråten Toppidrett (fra august 2020) med hovedansvar for
tennissatsningen. I skoleåret 20/21 er det 9 Hemingelever på tennis.
Vi er med på Tenniskids (tidligere Team Tennisskolen), Norges Tennisforbunds Play and Stay
konsept for Tennisskolen (spill med røde, oransje og grønne baller). Ca. 30 klubber er med og det
arrangeres Mini Red Tour, Midi Orange Tour, Green Tour og Yellow Tour hver måned for spillere på
rødt, oransje, grønt og gult nivå. Ca. 150 Hemingbarn har deltatt på disse turneringene i løpet av
året.
Norges Tennisforbund har fortsatt med landslagstrening 2 ganger i uken for spillere i 13 16 års
alderen. Heming hadde med fire spillere på denne treningen i 2020:
Fredrik Borch-Nielsen (07), Emilia Korseth (06), Carina Syrtveit (05) og Kristoffer Dalbak (04). Vår
tidligere sportssjef Fredrik Lovén er landslagstrener og ansvarlig for treningen sammen med
sportssjef i NTF Øivind Sørvald..
SENIOR
Årets høydepunkt i seniorklassen var Simen Sunde Bratholms trippelseier og kongepokal i NM
senior utendørs! Simen gjennomførte en fantastisk NM uke i Frognerparken, og avsluttet som NM
konge. Ekstra stas var det at mixed tittelen ble vunnet sammen med storesøster Maren. NM inne
ble avlyst.
VETERANER
I tillegg til våre dyktige juniorer og seniorer har vi et stort veteranmiljø, både på dame- og
herresiden. Vanligvis er det er hard kniving om plassene på lagene, men dessverre ble serien
avlyst i 2020. NM innendørs ble avlyst, men NM ute i Asker ble gjennomført i august.
ØKONOMI
Heming Tennis viser et positivt resultat på kr. 491 752. Avdelingen hadde egenkapital på ca. 2,9
millioner ved utløpet av 2020.
Årsregnskapet for 2020 er preget av Covid 19, noe vi ser i form av leieinntekter, delvis
kompensert av andre inntekter (Covid 19 støtte). Budsjettet for 2021 er laget basert på et
normalår og resultatet for 2021 vil dermed bli endel annerledes enn budsjettert.
STYRET I 2020
Leder Ola Wessel-Aas
Frederik Møller
Caroline Størmer-Nilsen
Henrik Holst Skalmerud
Anders Brustad-Nielsen
Alisdair Munro
Karin Hjelle Dalbak
Thomas Talen
Hege Ringdal
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HEMING BASIS
AKTIVITETER
Heming Basis tilbyr allsidig basistrening for barn mellom 4 og 12 år. Gjennom et trygt læringsmiljø
og variert timeplan er målsettingen å bedre barnas koordinative, fysiske og sosiale egenskaper.
Heming Basis var så heldige å få Jone Hjorteland inn som ny sportslig leder midt i coronatiden i
vår. Sammen med Helle Røed leder de avdelingen på en strålende måte. De er erfarne,
løsningsorientert og kreative og dette har vært viktigere enn noen gang i år.
Corona har preget Basis som resten av samfunnet. Vi har likevel klart å avholde kurs innenfor
smittevern og retningslinjer så lenge Heming har holdt åpent. Våren var vanskeligst da det var
vanskelig å vite hva vi kunne tilby. Likevel kom nesten 100 barn på kurs når vi først kom i gang.
Deltagelsen har økt i løpet av høsten etter en fantastisk sommerskole. Her hadde vi dobbelt så
mange deltagere som i fjor. Jone, Helle og langrenn laget morsomme uker etter en lang
nedstengning. Helle gjør en fantastisk innsats for Heming Basis slik at avdelingen ledes på en
god måte og legger til rette for at foreldre og barn får de fleste ønsker oppfylt. Styret er veldig
fornøyd med teamet vi har på plass. Vi ser frem mot enda mer allidrett, mer samarbeid med
andre avdelinger, slik vi har startet med tennis og fotball. Kompetansen blant trenerne våre er
høy, og ledes av Jone, som er tydelig på hvordan han vil at Heming Basis skal være kvalitativt og
morsomt.
Resultatet for 2020 viser en svak nedgang, som kan tilskrives corona. Vi klarer å ta ned
kostnaden i periodene uten kurs, men vi taper på å ikke ha kursene. Egenkapitalen er styrket
etter den siste mva-kompensasjonen for Kneika prosjektet, som ble ferdigsstilt i 2018. Heming
Basis fortsetter med uendret kursavgift. Vi styrker treningsteamet og ønsker å være både
inkluderende og konkurransedyktige med andre aktiviteter utenfor Heming i vårt nærområde.
Heming Basis fortsetter å arrangere sommerskole tre uker i skoleferien. I 2020 arrangerte vi fire
uker sommerskole med langrenn, da vi ønsket å tilby en ekstra aktivitetsuke i lys av corona og
begrensede feriemuligheter for mange. Det gode samarbeidet med langrenn de siste årene har
gitt flere deltagere og større bredde i kursene. Vinn vinn for alle glade barn.
Heming Basis det siste året:





Vinteren 2020 hadde Heming Basis hadde vi totalt 258 barn.
Våren 2020 deltok 83 barn på Basiskurs.
Sommeren 2020 deltok 425 barn på Sommerskolen.
Høsten 2020 hadde Heming Basis 415 barn på kurs.

ØKONOMI
Årsresultat i Heming Basis var pr. 31.12.2020 på kr 881 517.
Årsresultat alminnelig drift uten mva-kompensasjon kr 134 679.
Egenkapital pr. 31.12.2020 kr 856 660.
STYRET I 2020
Leder Caroline Borch-Nielsen
Audun Grønvold
Anette Bomann-Larsen
Daniel Sørli
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HEMING IPU
Heming IPU hadde i 2020 59 registrerte utøvere som deltok i én eller flere treningsgrupper.
IPU avdelingen videreførte sine tre hovedgrupper: Mini, Junior og Senior. Disse gruppene er
basistrening for utøvere i alle aldre der junior- og seniorgruppene drives i tett samarbeid med
bydel Vestre Aker. I tillegg organiserer IPU idrettsspesifikke treningsgrupper i friidrett/barmark,
langrenn, alpint og dans der utøverne i hovedsak tilhører Mini, Junior eller Seniorgruppa. IPU
treningen har stor trenertetthet for å sikre god trening og oppfølging.
COVID-19
IPU treningene ble sterkt påvirket av Covid-19 i 2020. I perioder var alle treningene innstilt mens
de i andre perioder var stengt for de over 19 år. IPU har arrangert dans på Zoom 2 ganger i uken.
Dette har vært en suksess med mange deltakere (12 på det meste) – men dette formatet passer
ikke for alle da flere bla. har redusert syn og hørsel og konsentrasjonsvansker.
TRENINGSGRUPPENE
Minigruppen engasjerer de yngste fra 7 år og hadde 8 påmeldte utøvere. Gruppen trener 1 time
på mandager på Svendstuen skole.
Juniorgruppen favner om utøvere i alderen 12 år og eldre og hadde 16 registrerte utøvere.
Gruppen har en 3-timers økt lørdager på Svendstuen skole som har bestått av basistrening, ulike
typer ballspill og sosialt samvær.
Seniorgruppen er for de eldste og hadde 22 registrerte utøvere. Gruppen trener i gymsalen i
Heminghallen og har en 3-timers økt hver lørdag. Økten er variert med fokus på styrke,
utholdenhet, balanse, koordinasjon og ballspill. Det sosiale spiller en viktig rolle.
Friidrett/ barmarkstreningen er et ukentlig treningstilbud i vår- og høstsemesteret og hadde i 13
påmeldte. Treningen har funnet sted ved friidrettsanlegget ved Risbanen.
Langrenn: Ukentlig langrennstrening ved Øvresetertjern. Dette er et tilbud til alle utøvere, men
delt opp i to treningsgrupper. Miniutøverne i én gruppe på mandager og barmarksutøvere i en
annen gruppe på onsdager
Alpint: IPU sitt alpintilbud har fokus på skiferdighet, tekniske øvelser og noe portkjøring. Det var 6
påmeldte utøvere.
Dans: Det er nå 15 (i 2020) registrerte deltakere. Her er fantastisk innsats og danseglede ledet
av en verdensmester i discodans!
ARRANGEMENTER
I 2020 ble både klubbmesterskapet i alpint og ViVil lekene avlyst på Covid-19. Vi fikk imidlertid
avholdt vår årlige helgetur til Løvlia – årets høydepunkt!
ØKONOMI
IPU hadde i hadde et positivt resultat på kr 72 107. IPU har solid økonomi med høy egenkapital
fra tidligere år, og for 2020 utgjør dette kr 455 842.
Det var ikke budsjettert med et overskudd. Overskuddet skyldes at inntekter som forventet da
treningsavgiftene ble betalt før Covid-19, mens mye av trener kostnadene ble redusert i takt med
at treninger ble avlyst. IPU har nå meget solid egenkapital og
denne foreslås redusert gjennom reduserte treningsavgifter.
STYRET I 2020
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Per-Håvard Martinsen
Trine Valmot
Cathrine Raae
Dag Arne Ruud
Lena Fridén Berggren
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HEMING ORIENTERING
Året 2020 har også for oss vært et svært spesielt år på grunn
av Covid-19. Avlysninger og deltakerbegrensninger har preget
store deler av året, og særlig vårsesongen ble svært amputert.
Likevel er vi som driver med orientering heldige som driver en
idrett som nærmest er skapt for smittevern, og da det ble
lettelser i restriksjonene i Norge gjennom sommeren hadde vi
sesong-timingen på vår side slik at vi fikk gjennomført en rekke
løp og konkurranser, herunder et fullt NM-program gjennom–
før Norge stengte ned igjen i november.
Tradisjonen tro vil vi derfor påstå at også året 2020 har vært et
flott år for Heming Orientering, alle forhold tatt i betraktning!
Sesongens resultater viser at vi holder et høyt sportslig nivå og
at det er stor aktivitet i alle aldersgrupper.
Med en skadet Kasper Fosser har det vært juniorene våre, og
særlig den store 2002-årgangen som i første rekke har forsvart
Hemings ære på Norgescup og i mesterskap. De gjeveste medaljene glapp så vidt, men det har
vært mange gode topp-10 plasseringer.
Vi må derfor til Hovedløpklassen D14 for å finne årets beste mesterskapsresultat. Anna Øvrebø
Myrvold har tatt et solid steg fremover og etablert seg som en av landets beste løpere i sin klasse.
Bronsemedalje i Hovedløpet sprint, samt 3. plass sammenlagt i Trimtex-cup bevitner dette.
Vi hadde for øvrig også i år en solid gjeng med på Hovedløpet og (en noe amputert) O landsleir, i
tillegg har vi en sprudlende nybegynnergruppe og mange aktive deltagere på 10-14 gruppa. Vi har
hatt bra deltagelse på mange klubbtreninger og ikke minst en nær rekord-deltakelse i
klubbmesterskapet på senhøsten.
Noen av årets største skuffelser var at sesonghøydepunkter som Danish Spring, 10mila i Sverige,
Jukola-stafetten i Finland og vår hjemlige O-festivalen alle ble avlyst. I skrivende stund får vi bare
håpe på at disse lar seg gjennomføre i 2021 slik at vi kan komme sterkere tilbake.
På arrangementssiden ble det også etter hvert et aktivt år. Hele Oslo City Cup på våren ble
dessverre avlyst, men så snart det ble lettelser i smittevernet arrangerte vi nyvinningen
«BysOmmer» sammen med andre Oslo-klubber i juni. I august arrangerte vi heatfinaler i
sprintligaen sammen med Fossum, mens vårt tradisjonsrike «Hemingløpet med Trimtex-cup», som
i år også var KM mellomdistanse, gikk av stabelen i september fra bunnen av Wyllerløypa.
Årets største positive overraskelse var oppslutningen om turorientering og stolpejakt. På begge
områder opplevde vi rekorddeltakelse, godt hjulpet av koronasituasjonen og et nærmest
umettelig sug etter turtilbud i nærmiljøet.
På treningssiden har eliteløperen Karl Fremstad
gjort en meget solid innsats for klubbens
ungdommer og juniorer. 10 14 gruppa har vært
ledet av Live Østvold og Magnus Eide-Fredriksen,
med bistand fra nybegynnergruppas trenere.
Nybegynnertreningene har også i år vært ledet av
Audun Berstad, og deltagelsen her har vært god
gjennom en vår- og en høstsesong.
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På kartfronten har det vært arbeidet godt og solid med nye sprintkart til NM sprint i 2021.
Parallelt med dette ble det nye sprint- og gatekartet «Holmendammen» innviet med turorientering
i april, og Per Fosser har i tillegg laget ikke mindre enn ni nye skolegårdskart for alle
barneskolene i bydel Vestre Aker.
Styret ønsker å takke alle som gjennom et krevende 2020 har bidratt til små og store oppgaver
for å holde aktivitetene oppe. Vi ser fram til en ny spennende sesong i 2020. Vi håper den blir
mer normal og vil by på mange gode o-opplevelser i nærområdet, krets, inn- og utland.
ØKONOMI
Økonomien er kontrollert og god, og resultatregnskapet viser et overskudd på kr 77 596.
Egenkapital (inkl. midler øremerket kartutvikling) 31.12.2020 er kr 843 704.
Ved utgangen av 2020 er det 217 aktive medlemmer.
STYRET I 2020
Leder
Harald Eide-Fredriksen
Nestleder Marit Inngjerdingen
Jøran Kristensen
Kimme Arnesen
Paula Berstad
Live Østvold

HEMING SYKKEL (undergruppe)
Heming Sykkel hadde 101 medlemmer i 2020 fordelt på kullene 2007-2013. I år har vi
rekordpåmelding før oppstart med 123 påmeldte pr 1. mai. Terrengsykkelgruppen tiltrekker seg
barn fra nærskolene, fra sentrumsskoler, Skøyen, Smestad og Hovseter for å nevne noen.
Avdelingen er i hovedsak foreldredrevet, med hjelp fra ungdomstrenere.
Kontingenten for sykling er 800 for de eldste kullene og 400 for det yngste kullet. Dette for å
dekke det økte behovet for ungdomstrenere og gratis trøyer til det yngste kullet. I 2020/2021 har
vi måtte økt antall ungdomstrenere fra 3 til 7 på grunn av den store pågangen av barn kombinert
med Covid 19 begrensninger på antall barn pr gruppe. Ved utgangen av 2020 har Heming Sykkel
ca kr 150 000 i oppsparte midler.
Treningene foregår i all hovedsak fra
Gaustadjordet med sykling i Gaustadskogen,
rundt Vettakollen, Sognsvann og opp mot
Ullevålseter. Det ble høsten 2020 arrangert en
treningssamling på Hoxmark gård med 20112007 gjengen. Uke 33 arrangerte vi vår første
sommerskole med 9 ivrige syklister.
I 2020 ble det dessverre ikke gjennomført noen
ritt utenom et meget velorganisert
klubbmesterskap som ble avholdt helt på
tampen av sesongen i området rundt
Hemingseter med ca. 78 entusiastiske deltakere.
Kontaktperson: Randi Torkildsen
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AVSLUTNING
Hovedstyret takker alle aktive, tillitsvalgte og medhjelpere for god innsats i 2020!

Oslo, 10. mars 2021
Hovedstyret i IL Heming

Peder Nergaard
Styreleder

Harald Eide-Fredriksen

Nils Ove Kjerstad

Espen A. Werring
Nestleder

Caroline Borch-Nielsen

Per Håvard Martinsen

Dag Klaveness

Carl Petter Finne

Pia Glov Møller

Ola Wessel-Aas

Finn Morten Andresen

Einar Eide-Fredriksen
daglig leder
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