
Årsberetning 2018 for Henning IL  Hovedstyret 
 

Styret i Henning Idrettslag har i 2018 bestått av: 

Leder:    Stina Musum 
Nestleder:   Per Ole Austmo 
Kasserer:   Vegard Forbord 
Sekretær:   Lise Storstad Aas 
Bygg og anleggsleder:  Ole Petter Hofstad 
Styresmedlem:    Magne Ryan 
Leder Skigruppa:  Stein Kristian Røset 
Leder trim/mosjon og friidrett: Ellen Schjei Wekre 
Leder Fotballgruppa:  Jøran Dahl 
1 vara:    Per Johan Austmo 
2 vara:    Odd Jostein Veie 
 

Møteaktivitet: 

Det har vært gjennomført 7 styremøter i hovedstyret. I tillegg har vi avholdt et nyttårsmøte for hvor 

alle styremedlemmene i alle gruppene var invitert, samt valgkomite og løypekjørerne. Et rent 

arbeidsmøte er også avholdt. For øvrig er det holdt enkel dialog om mindre avklaringer på messenger 

mellom styresmøtene. Henning IL har også deltatt på styresmøter i Steinkjer Skidrift, årsmøte for 

Fjellvegen og Årsmøte for Kjenner du Båbufjellet. 

 

Aktivitet og anlegg: 

Hovedoppgaven til Henning Il er å gi tilbud til alle – idrettsglede og mestring – for alle! Vi mener at vi 

har svært godt og bredt tilbud. Det er pr i dag ikke spesifikke tilbud til ungdom, men ungdom kan 

delta både på fotball, volleyball, dame og herretrim, samt trimkassene. 

Henning IL har i året som har gått bidratt med mye aktivitet for store og små. Poengtrøa og 

Henningvola med skihytta er våre viktigste arenaer for aktivitet.  Allidrett, dametrim og herretrim 

foregår i et spekkfullt samfunnshus. Vi er glade for at ungdommene i bygda bidrar til gjennomføring 

av Henning Il sine aktiviteter. Både som fotballdommere, og aktivitetsledere for allidrett. Vi mener 

dette også gir ungdommene verdifulle erfaringer.  

Av større arrangementer er Elkjøp-cup og Bygdadag er vel gjennomført for året i regi av 

fotballgruppa. Det er bl.a. gjennomført TA-sprint med familiedag, Bulleråsrenn samt Sparebank 1 

Teamsprint på Henningvola. Trimgruppa gjennomførte 4 terrengløp, hvorav et som en del av 

Innherredskarusellen.  

Dugnadsinnsatsen både i styrene og fra foreldre for øvrig har også dette året vært, og er fortsatt 

formidabelt. Henning IL har stor aktivitet i forhold til bygdas størrelse, og dugnadsslitasjen er tidvis 

stor. Styret ønsker å takke alle som har bidratt med stort og smått i året som har gått for å holde 

hjulene i gang. 



Det er utført normalt vedlikehold på våre anlegg. Det kan nevnes at det er etablert en sti rundt 

poengtrøa for å skjerme gressmatta. Gange over poengtrøa på vinteren har tidligere skapt isbrann og 

skader. 

Leder i Henning Il har bidratt som valgkomite for både styret i Samfunnshuset og i Fjellvegen. Det er 

også gitt innspill til arbeidet med skolearealet som har vært under ombygging i forbindelse med 

etablering av ny busslomme.  

Henning IL har godkjent forhåndsplanene til Granstubben Barnehage om framtidig utbygging av 

barnehagen. 

Granstubben Barnehage sa opp sin leieavtale tidlig på året, grunnet mindre barn i barnehagen. 

Klubbhuset er etter dette tatt mer i bruk som møtelokale og klubbhus.  

I hovedstyret har følgende prosjekter hatt fokus: 

1. Den nyetablerte brønnen på Henningvola viste seg etter utvidede prøver å dessverre ha for 

store mengder jern og mangan til å kunne presenteres som drikkevann. Både Henning IL og 

hytteierforeninga ville hatt stor nytte av vannet, men det ble ikke slik som vi hadde tenkt oss. 

Et renseanlegg er ansett som for omfattende driftsmessig for både hytteierforeninga og 

Henning IL. Brønnen blir nå dermed kun benyttet til vaskevann for skihytta. 

2. Ny Henningportal. Ønsket om ny portal kom opp i 2017, dette tok vi med oss og jobbet med i 

2018.  Den nye portalen ble lansert i november 2018.  

3. Flerbrukshus i Henning: Henning Il har jobbet videre med ønsket og behovet om et 

flerbrukshus i Henning. Dette er en videreføring av arbeidet som ble startet av Bolyst. Det 

gamle samfunnshuset har store mangler etter dagens krav, og Henning IL jobber for et nytt 

hus kontra renovering av det gamle. Særlig spesielt fordi det gamle er for lite for dagens 

behov. Jobben vil fortsette inn i 2019. 

4. Signalmast på Henningvola: Henning IL har bidratt i et prosjekt for å få etablert en Telenor 

signalmast på Henningvola. Hytteeierforeninga, Telenor og Steinkjer kommune er 

samarbeidspartnere i denne saken, og avtalen om mast er signert. Vi ser fram til bedre 

mobilsignal på Henningvola. Først og fremst i forhold til sikkerhet for de som går på ski, men 

også bruk av Vipps som betalingsmiddel.  

5. Sponsorarbeid: Som videreføring av arbeidet med Organisasjonsplan er det utarbedet nye 

maler for sponsoravtaler for HIL. Sponsorene kan ønske å sponse kun ski eller fotball om de 

vil, men en sponsoravtale skal alltid inngås med hovedstyret. Det er behov for å jobbe med 

innhenting av nye sponsoravtaler videre. 

 

Økonomi: 

Henning IL har en god økonomi. Den største investeringen som ble gjort i 2018 var ny Henningportal 

som kostet kr 34 375 ink mva. Denne investeringen blir avskrevet på 3 år. Det er innkjøpt ny 

oppvaskmaskin til klubbhuset pålydende kr 31.050. Denne blir avskrevet på 3 år. Ny sittegressklipper 

for å kunne ta arealet rundt Poengtrøa ble innkjøpt til kr 15.000. Denne blir avskrevet på 3 år. Det er 

ikke gjort andre investeringer av nevneverdig størrelse i 2018. 

Resultat 2018: kr 127 022 

Egenkapital pr  31.12.18 kr 1 011 617 

 



Sluttkommentar: 

Henning IL er et idrettslag med høyt aktivitetsnivå i en liten bygd. Svært mange dyktige foreldre og 

Henningbygg bidrar gjennom et år for å holde hjulene i gang. For å kunne gi det tilbudet som vi 

ønsker så har vi enkelte ganger behov for bistand eller samarbeid med andre aktører. Det har i år 

vært et tettere samarbeid med Sparbu IL en tidligere år. Begge klubber ønsker et best mulig tilbud til 

barna, og dette gjør vi bedre sammen enn hver for oss. Vi er også glade for at bl. a. Henning Skilag og 

Skikretsen har stilt med sin kompetanse for oss. Gode relasjoner mellom Henning IL og aktører i 

rundt oss er viktig for et best mulig tilbud. Kanskje bør vi også samarbeide mer innad i Henning IL 

også. Mange tilbud konkurrerer om de samme barna. 

Hvis det skal trekkes fram noe for året så kan vi si at det er svært gledelig at det yrer med 

skiinteresse, og at det mange små skistjerner som går på ski og spiser kveldsmat på Henningvola.  

At vi også har seniorfotball som vi kan heie på er vi også svært glade for.  

Henningvola i vintersesongen er en svært viktig arena, ikke bare for Henningbyggen, men for hele 

Steinkjer. Henningvola med sine skiløyper er et viktig bidrag til Steinkjer kommune sitt arbeid og 

tilbud for å fremme folkehelse. Det er Steinkjer Skidrift som driver løypekjøringen på Vola, mens 

Henning IL stiller med løypekjørere, drift av skihytta og skitrekket. Det er behov for ny tråkkemaskin, 

en betydelig investering. Arbeidet med å sikre gode forhold for løypekjørerne og Henningvola for 

øvrig er viktig også framover.  

Ønsker med dette å ønske godt og aktivt nytt år for Idrettlagets medlemmer. 

 

Heia Henning! 

 

 

 

Steinkjer, 30.01.19 

Stina Musum 

 

 

 

 

 

 

 


