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Heming IPU  
 

Årsberetning – 2017 
 

Heming IPU hadde i 2017 46 registrerte utøvere som deltar i en 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 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 til VIVIL-lekene. 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 8 påmeldte utøvere i 2017.  Gruppen har hatt 
trening 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 2017 27 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 7 
påmeldte fra Junior- og Seniorgruppen. 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 og tekniske øvelser. I 2017 startet 
IPU et samarbeid med Alpinavdelingen i Heming for å få egne Hemingtrenere. Et samarbeid som 
fortsetter for vintersesongen 2018. Gruppa trente fra januar og fram til påske. Det var 5 påmeldt 
utøvere og 2 trenere. Gruppa trente i Tryvann, Oslo vinterpark.  

http://www.heming.no/IPU
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Trenerstaben 
IPU treningen har stor trenertetthet for å sikre god trening og oppfølging. Både Senior- og 
Juniorgruppen har 8 i hver sin trenerstab. På Seniortreningene er det 4 trenere, og på 
Juniortreningen er det med 4-5 trenere på hver trening. Hovedtrener er alltid med. Minigruppen har 
2 trenere og det samme gjelder for langrenn junior/senior, alpint og barmark. Langrenn Mini har hatt 
3 trenere. Juniorgruppa har hatt stor utskifting med 7 nye trenere i 2017. På tross av mange nye 
trenere så har overgangen gått veldig bra. Utøverne har blitt sett og hørt av de nye trenerne på en 
god måte. 
 
IPU-gruppa er positive til at våre trenere får kvalifisert kursing. I høst fikk IPU trenerne tilbud om å 
delta på Oslo idrettskrets sitt kveldskurs i "Trening av utviklingshemmede". 5 trenere deltok på dette 
kurset. 
 
Deltakelse på arrangement 
I 2017 har IPU avdelingen har hatt deltakere på flere stevner og renn. Det aller største var Special 
Olympics World Winter Games 2017 i Østerrike der Heming stilte med 4 utøver i en norsk tropp på i 
alt 35 utøvere. Jenny Tidemand-Andersen, Ida Wirum Sæter, Kristin Marie Nyhus og Morten Ruud 
deltok i ulike langrennsøvelser og oppnådde svært gode resultater. Norge fikk bronse i alle de tre 
stafettlagene som vi stilte. I tillegg fikk Jenny sølv på 2,5 km og 4. plass på 1 km, Ida fikk sølv på 1 km 
og 4. plass på 2,5 km, Kristin fikk bronse på 5 km og 4, plass på 2,5 km og Morten fikk bronse på 5 km 
og 6. plass på 2,5 km.  
 
På ViVil lekene i mai deltok Heming med en stor tropp på 21 deltakere fra Senior- og Juniorgruppa. 
På Bislett Summer Games derimot deltok kun 1 utøver. Flere utøvere har også deltatt på åpne ski- og 
barmarksamlinger i regi av Skiforbundet/Oslo skikrets.  
 
Økonomi 
Heming IPU hadde i 2017 et positivt resultat på kr 26.970,-. I 2017 ble vår tildeling fra Oslo 
idrettskrets doblet fra kr 35.000,- i 2016 til kr 75.000,- i 2017. Dette er et bidrag som varierer fra år til 
år. Oslo vinterpark var sene med å fakturere oss for 2016 sesongen, og trenerkostnaden på 
kr.38.100,- ble derfor kostnadsført i 2017-regnskapsåret.  IPU-avdelingen har imidlertid solid 
økonomi med en stor egenkapital fra tidligere år, og for 2017 utgjør dette kr 297.367,-.  
 
 
Styret 
2017 styret har bestått av: 
 

Tulla Onstad Leder 

Kathy Haugen Styremedlem og webansvarlig 

Per Augdahl Styremedlem 

Cecilie Willoch Styremedlem 

Thea Winther Styremedlem 

 
 
 
Styret i Heming IPU 
13.mars, 2018 
 
    


