
 HEMING IPU 
 

Heming IPU hadde i 2019 42 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 og alpint der utøverne i hovedsak tilhører Mini, Junior eller Seniorgruppa. Nytt av året er 

Dans som arrangeres i Heminghallen. IPU treningen har stor trenertetthet for å sikre god trening 

og oppfølging. 

 

Minigruppen engasjerer de yngste fra 7 år og hadde 5 påmeldte utøvere i 2019.  Gruppen har 

hatt trening én gang i uken på Svendstuen skole.  

Juniorgruppen favner om utøvere i alderen 12 år og eldre og hadde 11 registrerte utøvere. 

Gruppen har en 3-timers økt lørdager på Svendstuen skole som har bestått av basistrening og 

ulike typer ballspill. Flere av Juniorutøverne deltar også i Minigruppen. 

Seniorgruppen er for de eldste og hadde i 2019 11 registrerte utøvere. Gruppen trener i 

Gymsalen på Heming og som Juniorgruppen har de en 3-timers økt hver lørdag. Økten er variert 

med fokus på styrke, utholdenhet, balanse, koordinasjon og ballspill.  

Friidrett/ barmarkstreningen er et ukentlig treningstilbud i vår- og høstsemesteret og hadde i 

2019 9 påmeldte. Treningen har funnet sted ved friidrettsanlegget ved Norges Idrettshøgskole på 

Sogn. 

Langrenn: Som tidligere år har IPU hatt ukentlig langrennstrening ved Øvresetertjern. Dette er et 

tilbud til alle utøvere, men delt opp i to treningsgrupper. Miniutøverne i én gruppe og junior- og 

seniorutøvere i en annen gruppe.   

Alpint: IPU har fortsatt sitt alpintilbud med fokus på skiferdighet, tekniske øvelser og noe 

portkjøring. Det var 6 påmeldte utøvere og 2 trenere.   

Dans: Denne aktiviteten er ny av året og er raskt blitt blant de mest populære. Det er nå 12 

registrerte deltakere. Her er det fantastisk innsats og danseglede! 

 

ARRANGEMENTER 

I 2019 har IPU har hatt deltakere på flere stevner og renn. IPU-alpinistene stilte til start i Hemings 

klubbmesterskap i Wyller. De konkurrerte i egen klasse og ble heiet fram av alle frammøtte – en 

veldig positiv opplevelse! 

ViVil-lekene i mai var det største stevne der Heming stilte med en stor tropp på 19 deltakere. Det 

ble konkurrert i ulike friidrettsøvelser, svømming, fotball og boccia. Flere utøvere har også deltatt 

på åpne ski- og barmarksamlinger i regi av Skiforbundet/Oslo skikrets. 

 

ØKONOMI 

IPU hadde i hadde i 2019 et positivt resultat på kr 50 645. IPU har solid økonomi med høy 

egenkapital fra tidligere år, og for 2019 utgjør dette kr 383 436. Vi vil benytte anledning til å 

takke Slemdal Lions og Ris Vel for gode økonomisk bidrag. 
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