
 

 

Årsberetning for skigruppa 2017. 
 

Organisering: 

Skigruppa har i år hatt et i skillet mellom 2016/2017 sesongen og 2017/2018 

sesongen. Skistyret besto av Stein Kristian Røset, Tor Even Hammer, Arild Aune 

og Knut Roar Austheim. Etter skiftet var det Stina Musum, Vegard Forbord og 

Lise Storstad Aas som tok over.   

 

Møtevirksomhet: 

Denne sesongen har vi hatt en del formelle og uformelle møter samlet og med 

andre personer som kan bidra for å øke vår kompetanse innen ski, drifting av 

skigruppe og den aktiviteten det fører med seg. Vi har blant annet hatt møter 

med Nord-Trøndelag Skikrets og Henning Skilag. Møtet med Henning Skilag 

resulterte i et større møte med Henning skole, Lerkehaug Barnehage, 

Granstubben Barnehage, Henning Skilag, Nord-Trøndelag Skikrets, skistyret og 

noen andre personer som er involverte i skiaktiviteten i bygda. Agendaen på 

det møte var hvordan vi kan få flere barn og unge til å gå på ski. Dette vil være 

et stykke arbeid som skal fortsette det kommende året.  

 

Aktivitet: 

Vi har gjennomført Karusellrenn for de minste med meget bra oppmøte og 

strålende tilbakemeldinger. 

T-A Sprint og familiedag ble gjennomført i kjent stil.Ca 40 deltakere på T-A 

sprinten og 70-80 stk var innom på familiedagen.Hele arrangementet ble en 

suksess med flere nye øvelser på familiedagen.Vi fikk strålende 

tilbakemeldinger fra Kretsens representant (TD) Knut Helge Haug for strålende 

og komplett gjennomføring av arrangementet. 

Med en kranglete vinter klarte vi tilslutt å gjennomføre klubbmesterskap den 

26 april. Vi var ikke så mange,men det ble en flott gjennomføring på noe kvast 

føre. Skicross sto på planen og årets klubbmestere ble Jørgen og Leonora 

Vekre. 



 

 

I samarbeid med Sparbu startet vi med barmarkstrening på senhøsten. Snøen 

fikk vi midt i November og det ble fine forhold til å gjennomføre Team-sprint 

den 10.Desember. Hyggelig var det at ca 70-80 deltakere stilte til start på en 

fantastisk dag på Henningvola. 

Ellers ser skigruppa fremover mot nye arrangement videre i 2018 

 

Dugnda: 

Gjennom våren og sommeren har skigruppa utført flere dugnader på vola. Både 

mindre og større jobber er gjort. Den største er nok bygging av nytt vann hus 

samt male speaker boden. 

Ellers er det utført vanlig vedlikehold som trengs for drift av både skihytta og 

løypenettet. 

I mai ble årets dugnadsfest for alle gode hjelpere gjennomført med god mat og 

god stemning.Dette er den årlige avslutningen for alle som har satt av tid til å 

hjelpe til på de ulike arrangement som skigruppa står for. 

 

For Skigruppa. 

Lise Storstad Aas og Stein Kristian Røset 


