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Heming IPU  
 

Årsberetning – 2018 
 

Heming IPU hadde i 2018 42 registrerte utøvere som har deltatt 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 all hovedsak tilhører hovedgruppene: Mini, Junior eller Seniorgruppen.  
 
Heming IPU har et godt samarbeid med bydel Vestre Aker og IL Hemings administrasjon og får støtte 
for fakturering, lønnsutbetalinger og påmeldinger ulike arrangement. Heming IPU bruker 
idrettslagets påmelding- og betalingstjeneste for treningsgrupper som ikke er administrert og 
finansiert av bydel Vestre Aker. 
 
IPU avdelingen publiserer nyheter, invitasjoner, påmeldinger og annen viktig informasjon på Hemings 
nye nettside www.heming.no/IPU 
 
 
Idrettstilbudet:  
 

• Minigruppen 
Minigruppen engasjerer de yngste fra 9 år og hadde 11 påmeldte utøvere i 2018.  Gruppen har hatt 
basistrening én gang i uken på Svendstuen skole.  
 

• Juniorgruppen 
Juniorgruppen favner om utøvere i alderen 12 år og eldre og hadde 13 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 
Seniorgruppen er for de eldste og hadde i 2018 23 registrerte utøvere. Gruppen trener i 
Heminghallen og som Juniorgruppen har de en 3-timers økt hver lørdag. Økten er variert, men med 
fokus på styrke, utholdenhet, balanse og koordinasjon.  
 

• Friidrett/barmark  
Friidrett/ barmarkstreningen er et ukentlig treningstilbud i vår- og høstsemesteret og har hatt 8 
påmeldte. Treningen har funnet sted ved friidrettsanlegget ved Norges idrettshøgskole på Sogn. 
  

• Langrenn    
Som tidligere år har IPU hatt ukentlig langrennstrening på Øvresetertjern. Dette er et tilbud til alle 
utøvere, men er delt opp i to treningsgrupper. Miniutøverne i én gruppe og junior- og seniorutøvere i 
én gruppe.  Den eldste gruppen har mer eller mindre de samme utøvere som de som deltar på 
barmarkstreningene.  
 

• Alpint    
IPU gruppen har fortsatt sitt alpintilbud med fokus på skiferdighet, tekniske øvelser og noe 
portkjøring og trent i Oslo vinterpark. Gruppa trente fra januar og fram til påske. Det var 7 påmeldt 
utøvere og 3 trenere  
 

http://www.heming.no/IPU
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Trenerstaben  
IPU treningen har stor trenertetthet for å sikre god trening og oppfølging. Seniorgruppen har hatt 8 i 
trenerstaben og 4 er med på hver trening. Sofie Wirum Sæter sluttet etter mange år som 
hovedansvar for Senior. To nye trenere er kommet til.  På Juniorgruppen er det 10 trenere totalt hvor 
av 5 trenere er med hver lørdag. Kun to nye trenere på Junior i 2018. Minigruppen hadde som 
tidligere år, 2 trenere og det samme gjelder for Barmark/ langrenn-treningsgruppen. Alpint og Mini- 
langrenn har hatt 3 trenere på hver av sine grupper.  
 
Deltakelse på arrangement 
I 2018 har IPU avdelingen har hatt deltakere på flere stevner og renn. For aller første gang stilte IPU 
alpinister til start i Hemings ordinære klubbmesterskap i Wyller. De konkurrerte i egen klasse og ble 
heiet fram av alle frammøtte! En fantastisk opplevelse.   
ViVil lekene i mai var det største stevnet der Heming stilte med en stor tropp på 20 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 
Heming IPU hadde i 2018 et positivt resultat på kr 39.206, - Nedgangen i Treningsavgift jr/sr skyldes 
at treningsavgiften for langrenn og alpint for 2018 ble innbetalt i desember 2017.Utgiftsøkningen i 
2018 skyldes Kikut-turen og at trenertettheten på alpint er økt og dermed også lønnskostnaden. I 
Balansen er ‘Andre fordringer’ og ‘Mellomværende Heming’ knyttet til støtten fra OBOS og OIK/LAM 
midler som ikke ble overført til IPU pr 31.12.2018, men tatt med i regnskapsåret. IPU har solid 
økonomi med en stor egenkapital fra tidligere år, og for 2018 utgjør dette kr.337.836,-  
 
 
Styret 
2018 styret har bestått av: 
 

Tulla Onstad Leder 

Kathy Haugen Styremedlem og webansvarlig 

Thea Winther Styremedlem 

Dag Arne Ruud Styremedlem 

Lena Friden Berggren Styremedlem 

 
 
 
Styret i Heming IPU 
26.februar, 2019 
    


