
Nissen var litt usikker i år om han hadde fått med seg siste sportsnyheter i Henning, men jo da, her er 

et utvalg i rebusform. Følg nissens ferd, det blir et løsningsord som kan sendes til Randi Omli 48094221 

innen 20.dags jul. Premie (gavekort på pizza) trekkes på årsmøtet til Henning IL.  

Lykke til og God jul! 

Det starta høsten egentlig sensommeren 2015. Nissen la merke til at det ble båret staur innover (1) 

Varmer minus 50 holde til kampen. Er det mulig? Som om det ikke var tungt nok å gå i myra fra før. Og 

det var ikke bare en som bar staur, men to. Det var en (2) Entusiasme treg og en (3) Overfall utvalg 

minus halvt tusen, også sønnen i huset stilte. Men for noen er det som er tungt, lett! Sånn ca 1,7 tonn 

staur bar de. Det må være aktivitet for spesielt interesserte, tenkte nissen. Etter nyttår ble verket synlig 

for den som ferdes både i og utenfor løypa. Kryss og steder var merket. Ikke ga de seg heller, mer staur 

og flere skilt skulle på plass. Totalt ca 130 skilt skulle det bli.  

Så da er det på tide å ta seg en tur for å se, tenkte nissen, og spente på seg skia. Aller først fant han (4) 

Visnet tone, den var lett. Litt lengre innpå kom han til (5) Humus illeluktende avfall, hvor både tjønna 

og slettet var merket. Når han fortsatte på denne traséen, kom han til (6) Kommunevannet, ja ei av 

dem ja, det finnes tre av dem bare på dette fjellet. Sånt var til å bli forvirret av, men de to ildsjelene 

var skråsikre på dette var riktig, i alle fall sa GPS’n det. Nissen fortsatte ferden, og passerte (7) Koble 

seg sammen tysk forstavelse.   

Da påskesola tok la han veien om (8) Kjempespenning speilet minus førstemann og (9) 9950-28+ 

20+10+8820-4. Nissen tok seg en appelsinpause og lot seg imponere av denne staur hakki tullåt 

aktiviteten. Ja ikke bare her han satt, men tenk å dra med seg påler oppå (10) Ikke særlig fjong kant 

minus dårlig karakter, (11) Ingen kjempe styrekule  (trøndersk) medfødt egenskap og (12) 

Redskapdongen. Det måtte da være langt å gå og tungt å bære?  

Snøen smelta og nissen skjønte at nå kom det til å bli hektisk her i sommer også. Alle skulle til (13) 

Pattedyr i fast form i år. Godt å tenke på at herr og fru (14) Grunnlagt 1016 eng artikkel hadde ansvar 

for den trafikken.  

Nissen følte litt på at han måtte finne på noe annet nå når sommeren nærmet seg, han var kanskje 

ikke kvalifisert for en plass på noe lag. Men han hadde hørt at det var spennende å være holigan. Heia 

Henning! Klapp-klapp klapp klapp klapp Heia Henning! 

Det starta så bra med storseier over (15) Kvern CxX. Neste opptur kom mot (16) IL Anno 1900, ja det 

var nesten for godt til å være sant. Før den tid hadde (17) Forbi bakken vist seg å være en tøff nøtt. 

Kampen mot (18) Sammenblandinga gav også selvtillit. Tidlig på høsten ble det også pene tall mot (19) 

2 x suverenitet mens mot (20) gode naboer i sør ble poengene delt broderlig både vår og høst.  

Herrrlig!  

Åhhh det hadde vært moro å delta! Ikke bare sitte i skogkanten å hoie og heie! Det måtte da gå an å 

snakke med formann i fotball om en liten rolle i støtteapparatet?  

«Nei!» leder i fotball så morskt ned på nissen. 

Ja men en liten oppgave som oppmann eller saftblander måtte det da gå an å få tildelt?  

«Nei!» 

Her måtte det nok forhandles. Leder i fotball var imidlertid litt sur fordi revy’n la alt for mye beslag på 

(21) innesluttet tomrom minus ende tråkket jern og når han befant seg på (22) Platons verk sin bolig 



var han sur både på fotball og revy. Nissen skjønte jo at å få fotball og revy samkjørt var litt som å bære 

sprikende staur, og det hadde han sett før. 

Men kom igjen da. 

Nissen reiv og sleit i dommerfløyta til formann i fotball som nå hang rundt halsen på politijuristen 

som nå satt bak pulten på kontoret sitt.  

«Bli med da, bli med mæ berre ein liten tur te (23) 22.mai seier leker først 

«Koffer?» 

«Så ska Æ vis dæ nå fint vi kan gjør i lag ætti jul.» 

«Å ka e det?» 
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