
Årsmelding for Fotballgruppa 2017 
1) Styre har bestått av: 

Leder:    Kåre Svepstad  
Sekretær:   Mari Ryan 
Kasserer:   Vegard Forbord 
Sportslig leder   Gjøran Fjellhaug 
Styremedlem   Anders Arntzen 

Styret har i løpet av 2017 hatt 7 styremøter. Arbeidet i styret har fungert bra. 

I tillegg til styremøtene har det som vanlig vært stor møteaktivitet på alt i fra foreldremøter på alle lag, 
fotballavslutninger på alle lag, trener og lagledermøter, samarbeidsmøter med andre klubber, møter 
med kretsen osv, osv.  

Styret har i likhet med styret i hovedlaget hatt som hovedmål i 2017 å gjennomgå organisasjonsplan, 
retningslinjer, instrukser, regelverk, årshjul osv for å få dette oppdatert, og å øke kompetansen om 
dette i styret og ellers i fotballgruppa. Dette har vi ikke kommet helt i mål med, og er et arbeid som må 
fortsette inn i 2018. Dette er viktig slik at kompetanse, funksjoner, rutiner, frister, osv i større grad 
skriftliggjøres og dermed lettere kan viderebringes og deles. 

Utover høsten ble det etter hvert omfattende prosesser ifht hvilke fotballag klubben skulle kunne stille 
i 2018 - sesongen som tok mye av styrets tid. Både på jente - og guttesiden har det vært store 
utfordringer ifht dette.  

Disse prosessene endte dessverre med at det eldste laget både på jente - og guttesiden falt bort. Dette 
er en situasjon som naturligvis ikke er uvanlig når man driver en liten klubb som Henning. Allikevel er 
det alltid lite morsomt å måtte si til spillere som ønsker å spille i Henning at de dessverre ikke får 
tilbud om det. 

Det fotballstyret har prioritert i disse prosessene er å gi de yngste tilbud om å fortsette i Henning. For 
fotballstyret er det vanskeligere å skulle si til en 10 - åring at han må bytte klubb til Sparbu enn å si det 
til en 14 – eller 15-åring. Det er imidlertid ikke til å legge skjul på at det er en del som er uenig i de 
prioriteringer fotballstyrets gjorde i disse prosessene. Styret er allikevel samlet om disse beslutningene 
og står støtt på våre beslutninger også i etterkant. Vi må bare akseptere at det er ulike meninger om 
disse sakene. 

2) Økonomi; 
Fotballgruppa har en solid økonomi ved utgangen av 2017. Resultatet i årsregnskapet viser at 
fotballgruppa gikk ca i null i 2017. Dette var det også regnet med på forhånd pga fhv store planlagte 
investeringer i 2017. Med en samlet egenkapital pr 31.12.2017 på i underkant av 140 000 kr er 
økonomien totalt sett allikevel solid i fotballgruppa. 

Av større investeringer i 2017 kan nevnes robotklippere på Poengtrøa, nytt merkeutstyr for Poengtrøa 
og ny treerbane med vant. 

Den største enkeltinvesteringen har vært innkjøp av to klipperoboter for å klippe Poengtrøa. Disse ble 
kjøpt for ca 75 000 kr. Det var et spleiselag mellom hovedlaget, Henning lev vel og fotballgruppa, 
hvor hovedlaget er den formelle kjøperen.  Det var spenning knyttet til dette innkjøpet da vi ikke 
hadde hatt denne type klippere før.  

I ettertid så er det bare å konkludere med at kjøpet absolutt ikke svarte til forventningene. Det var 
driftsproblemer hele sommeren med begge klipperne. Vi antar at klipperne til sammen i hvert fall 
hadde 500 - 600 driftsstopp totalt.  Det er naturligvis uholdbart for oss. AK - maskin som selger har 
igjennom sommeren gjort gjentatte forsøk på å rette problemene, bl.a med bytting av software, men 
ingen ting har hjulpet.  



Vi så oss derfor nødt til formelt å reklamere og kreve heving av kjøpet og pengene tilbake. AK - 
maskin har naturligvis akseptert dette. Allikevel er det både i våre og AK - maskin sine interesser at 
man får denne type klippere til å fungere på store områder som en fotballbane.  

AK - maskin ønsker derfor å prøve på nytt våren 2018 for å få klipperne til å fungere med bl.a å bytte 
ut softwaren med nyutviklet software fra Husquarna.  

Vi har akseptert dette og har satt frist frem til 15. juni 2018. Dersom det frem til 15. juni ikke har blitt 
en ordning slik at robotklipperne fungerer for oss, så effektueres hevingen av kjøpet, og pengene 
returneres. 

3) Lag/fotballaktivitet; 
3.1. Innledning  
I 2017 sesongen hadde fotballgruppa totalt 14 ulike lag. Dette er det høyeste antall lag vi har hatt på 
veldig lenge. Det er svært gledelig. Det har vært stor aktivitet i alle disse lagene. Vi hadde ca 90 
spillere i de aldersbestemte lagene våre. Til sammen hadde vi ca 135 spillere i aktivitet i 2017. 

3.2 Aldersbestemte lag; 
10 av lagene er i aldersbestemte klasser 
Lagene fra 9 år og oppover spiller i seriespill, mens de yngre lagene ikke har tilbud om seriespill. 
Disse yngre lagene får kamptilbud ved deltagelse på cuper igjennom sesongen.  

Av høydepunkt rent sportslig fra 2017- sesongen for de aldersbestemte lag må spesielt nevnes J12 og 
G12 lagene som var med i Storsjøcupen. J12 laget kom til semifinalen i A-sluttspillet.  

Det er første gang at et lag fra Henning er i semifinalen i A-sluttspillet i Storsjøcupen. Det syns alle 
naturligvis var stor stas. Også G12 laget gjorde sine saker veldig bra. De fleste Henningbygg som var i 
Østersund 7. og 8. juli 2017 husker nok disse dagene lenge, da Henning både var i B-finale med G12 
laget og i semifinale i A-sluttspillet med J12.   

Gutter 13 år 
Dette laget består av gutter fra årskullene 2003 og 2004. Det er to rett-årige spillere på laget pluss fire 
overårige. I tillegg måtte da 2005 - kullet bidra med 5- 6 spillere til hver kamp for å klare å stille lag. 

Laget var påmeldt kretsserie, og spilte  9'er fotball. Laget spilte i 1. div på vårparten, men rykket ned 
til høstsesongen og hadde en flott høst med mange gode resultat og kampoppleveleser for spillerne.  

Trenere for laget har vært Tor Even Hammer og Trond Kåre Olsen. Lagleder var Anne Lise Austmo. 

Gutter 12 år 
Laget består av gutter født 2005. Dette G12 - laget spilte 7'er fotball også i 2017 sesongen.   

G12 og G13 dannet en samlet treningsgruppe også i 2017 sesongen som forrige sesong. Dette fungerte 
stort sett veldig bra.  

G12 laget var også med i Storsjøcupen og gjorde sine saker svært bra der med B-finale. I finalen ble 
Charlottenlund for gode og det ble et tap 6-0, men kampen var betydelig jevnere enn resultatet skulle 
tilsi. 

Trenere for G12 har vært Ivan Lauro og Magne Ryan. Lagleder var Anne Lise Austmo. 

Jenter 13 år; 
Dette laget har bestått av jenter fra årsklassene 2004 og 2005. Dette laget spilte i J11 - klassen i 2016 
sesongen. Trenerne valgte å melde på i J13 klassen i 2017 for å unngå overårigproblematikk.  J13 laget 
i 2017 laget bestod derfor av noen rettårige og de fleste underårige spillere. 

Laget var påmeldt kretsserie i 7'er spill i J13 i 2017 sesongen. Laget gjorde det godt i seriespillet. 



J13 var påmeldt Storsjøcupen, men da i J12 klassen. Laget gjorde en historisk god innsats i 
Storsjøcupen da laget maktet å ta seg helt til semifinalen i A-sluttspillet J12- klassen.  

Semifinalen ble spilt mot Charlottenlund, og ble en utrolig spennende kamp. Charlottenlund klarte å 
vinne kampen, men Henning hadde nok flest sjanser, og kampen kunne gått begge veier. Uansett var 
dette en flott prestasjon av jentene. 

Trener for dette laget denne sesongen var Frank Bjerkan og Tor Even Hammer. Lagleder var Hege 
Nesje Moen.  

 Jenter 10 år 
Dette laget bestod av jenter fra 2006, 2007 og 2008- årgangen. Det er få spillere i alle disse årgangene, 
og det skaper utfordringer når de skal opp å spille 7'er fotball i 2018. 

J10 -laget spilte seriespill i den lokale serien arrangert av klubbene og gjorde det bra i seriespillet. 
Laget spilte i 2017 - sesongen sin siste sesong med 5 ér fotball.  

Trener for laget har vært Ketil Aas og Bård Anders Wigen, og lagleder har vært Jeanette Wigen. 
  

Gutter 11 år  
Dette laget var i år for første gang påmeldt seriespill i kretsserie i 2017.   

Laget spilte 7ér fotball i 2017 sesongen.  

Dette laget spilte i G9 - serien i 2016, men trenerne valgte å melde på i G11 serien for å slippe 
overårigproblematikk i 2017 - sesongen. Det har fungert bra, selv om motstanden i enkelte kamper har 
vært stor. 

Trenere for gutter 11 år har vært; Roger Berg, Frank Bjerkan og Lars Eirik Oksås. Lagleder var Siri 
Alette Aurstad. 

 Gutter 8 år 
For denne årgangen er det ikke noe serietilbud. Det var derfor også i 2017 cuper som var det aktuelle 
kamptilbudet for dette laget. Laget var med på mange cuper, og vant mange kamper, men tapte også 
noe som seg hør og bør. 

2009 - kullet er et stort kull, og derfor er det ikke noe problem å stille rene gutte- og jentelag.  

Trenere for G8; Katrine Kjelvik og Rudi Selbo. Lagleder har vært  Einar Morten Røset. 

Jenter 8 år 
Også dette laget består av mange spillere og fhv blir mange av dem med videre og da er dette et lag 
som kan holde det gående i klubben i mange år fremover.  

For denne alderstrinnet er det ikke noe serietilbud. Det var derfor også i 2017 cuper som var det 
aktuelle kamptilbudet for dette laget også. Laget var med på mange cuper.  Både for G8 og J8 blir det 
seriespill i 2018 sesongen og det blir spennende å komme i gang med det. 
Trener; Odd Jostein Veie og Terje Bjerkan. Lagledere; Nina Kolset og Guro Moen Haggren. 

Gutter  7 år 
2010 – kullet er også et relativt stort kull. Det er 16 unger som startet på skolen 2016. Det er derfor i 
hvert fall foreløpig egne jente - og guttelag også for dette kullet.  

For denne alderstrinnet er det ikke noe serietilbud. Det var derfor i 2017 cuper som var det aktuelle 
kamptilbudet for dette laget også. Laget var med på mange cuper igjennom sesongen.  

Trener; Anders Arntzen og Silje Forbord. 



Jenter 7 år 
For dette laget er det ikke noe serietilbud. Det var derfor også i 2017 cuper som var det aktuelle 
kamptilbudet for dette jentelaget også. Laget var med på mange cuper.  

Trenere for jentelaget er Karoline Austmo, Stian Grøtan. Lagleder har vært  Ida Gudding. 

Knøtt 2011 (skolestarterne i 2017) 
Dette kullet startet opp med fotballtreninger like før sommeren 2017 med mange ivrige og aktive barn. 

De trente sammen både gutter og jenter. Norges fotballforbund har besluttet at det nå 3 'er fotball som 
skal spilles av 6 og 7 åringene i Norge. Derfor er det 3'er fotball dette kullet har spilt. De var med på 
sin første cup høsten 2017. 

Trenere har vært; Trond Kåre Olsen, Per Ole Austmo og Hans Borgan. 

3.3 Damelaget 
Henning/Ogndal stilte som en samarbeidsklubb i damer 7’er serien også i 2017. Dette samarbeidet på 
damelaget mellom Henning og Ogndal har nå fungert bra over flere år. Laget gjorde det greit i 
seriespillet, selv om det nok ble flere tap enn seiere. 

NFF Trøndelagvarslet tidlig at  2017 - sesongen ville bli  den siste sesongen vi kunne påregne å få 
medhold i søknad om samarbeid mellom klubbene.  

Det er derfor påmeldt et damelag for Henning for 2018 - sesongen. Vi håper og tror at 
Ogndalsspillerne blir med på Henning – laget og det ser slik ut. 

Trener Nina Buan har gjort en kjempejobb med damelaget også i 2017 og hun fortsetter også i 2018. 
lagleder og FIKS ansvarlig har vært May Liss Røyseng. 

3.4 Herrelaget; 
I 2017 - sesongen hadde vi totalt 3 herrelag i seriespill. Det var et sted mellom 30 og 40 herrespillere 
med på treninger og kamper i løpet av 2017. 

Vi hadde to herrelag med i den lokale 7'er serien arrangert av klubbene selv.  

I tillegg hadde Henning for første gang på 9 år påmeldt et herrelag i 11'er serie. Laget spilte  i 6. div.  

For første gang på mange år hadde altså Henning påmeldt et 11'er lag i seriespill. Det var mye jobb 
som måtte gjøres for å få samlet sammen nok folk til å kunne stille et 11'er lag i seriespill. Det var 
mange som jobbet med dette, men en takk spesielt til Gjøran Fjellhaug og Leif Johan Austmo for en 
stor jobb knyttet til dette. 

Det å ha et herrelag påmeldt i seriespill har som vi forventet skapt masse positivt engasjement i 
fotballgruppa, blant yngre spillere, og ikke minst i hele bygda. Det var tidvis svært godt med publikum 
og en aldeles herlig stemning på Poengtrøa på noen hjemmekampene. Det var faktisk mellom 2 - 300 
personer på det meste. 
Høydepunktet i sesongen for herrelaget var vel etter manges mening kampene mot Leksdal - "slaget 
om Leksdalsvatnet". Dette var skikkelig lokalderby på alle måter. Her ble det gjort mye bra PR - 
arbeid før kampene med opphaussing av kamp både blant Henning sine spillere og på 
Leksdalspillerne. Det var da også svært mye folk og stor stemning på disse kampene.  

Herrelaget gjorde det bra i serien og havnet høyt oppe på tabellen. 

Fotballgruppa håper at det skal bli herrelag i mange år fremover i laget. Dette er engasjerende og 
vitaliserende for fotballgruppa og hele idrettslaget også. Ikke minst er det inspirerende for de yngre 
spillerne i Henning som ser muligheten for å kunne spille for Henning også når de blir voksne.  



Trener for herrelaget har vært Svein Aune. Lagleder og FIKS - kontakt; Gjøran Fjellhaug, mens lagets 
PR - sjef har vært Leif Johan Austmo.. 

4. Annen aktivitet i 2017; 
4.1 Bygdadag; 
Fotballgruppa arrangerte også i 2017 bygdadag med fotballcup, skotthyll, minimartna osv lørdag 19. 
august på Poengtrøa og i områdene rundt. 

Fotballgruppa har arrangert slikt arrangement i mange år, de siste årene har det vært annethvert år og 
alternert med Elkjøpcupen. 

Fotballgruppa var opptatt av at bygdadagen skulle bli et bredere arrangement enn tidligere år hvor det 
er fotballgruppa som har vært hovedarrangør med litt hjelp fra Henning lev vel. Fotballgruppa er 
opptatt av at dette arrangementet i enda større grad skal bli en skikkelig bygdadag, og ikke bare 
fotballgruppas bygdadag. Vi var også opptatt av at både andre lag og foreninger ble invitert til å delta, 
samt at næringsinteresser i bygda også kunne bli med bl.a på en minimartna. Skole og barnehage var 
det også viktig at vi klarte å dra med inn i arrangementet. 

I ettertid, så ser vi at vi lykkes delvis med dette formålet. Vi fikk bl.a skole og barnehage med i 
arrangementet på en god måte, og også en del næringsinteresser, mens f.eks få andre lag og foreninger 
kom på banen. Dette er noe vi ønsker å jobbe videre med på frem til årets arrangement. 

Arrangementet forløp stort sett prikkfritt på alle måter, og ble stort sett en suksess. Det var bl.a salg av 
gammelt skoleutstyr på skolen, det var en minimartna i området Granstubben/Poengtrøa, og ikke minst 
var det fest i Granstubben barnehage på kvelden med levende musikk.   

Når det gjelder påmeldte lag var det totalt 10 lag som gjennomførte fotballturnering og skotthyll. Det 
var fint vær på dagtid, det var smilende fjes, og stor omsetning i kiosken osv. På kvelden kom regnet, 
og ca kl 00.30 regnet det så kraftig at musikken måtte pakke sammen. 

Det rettes en stor takk til arr.komiteen og spesielt leder Mari Ryan for solid innsats og god 
planlegging.  

Arrangementet er evaluert i etterkant og der kom det frem bl.a at de fleste mener det er lurt at dette 
arrangementet gjøres årlig.  

4.2 Busstur til Lerkendal 
Fotballgruppa har i mange år arrangert en eller flere bussturer til Lerkendal i året. Også i 2017 ble det 
arrangert en slik tur. Turen gikk til kampen RBK – Strømsgodet den 4. juni. 

Det var en aldri så liten folkevandring fra Henning til Trondheim denne dagen da to busser med over 
100 Henningbygg var med på turen. Det ble en flott tur som endte med seier til RBK med 3-1. Vi var 
på Egon Tårnet og spiste pizza før kampen. I bussen ble det på sedvanlig måte bl.a arrangert quiz og 
gjettekonkurranse ifht kampresultat osv. 
4.3 Fotballavslutning;  
I "alle år" har fotballgruppa arrangert en felles fotballavslutning for de aldersbestemte lag i klubben i 
Henning samfunnshus.  

Styret i fotballgruppa ønsket i 2017 å vurdere om dette var den beste måten å ha en avslutning på.  

Styret involverte trenere og lagledere i dette, og etter hvert ble det enighet om at man for 2017 skulle 
prøve en ordning med "bare " lagsvise avslutninger, og at repr. fra fotballstyret kom på hver enkelt av 
disse avslutningene for å dele ut diplomer og premier til spillere, trenere og lagledere. 

Tilbakemeldingene på denne måten å gjennomføre avslutning på har vært god.  

4.4 Innkjøp av supporterutstyr 



Fotballstyret valgte i 2017 å gå til innkjøp av både masse skjerf, og store og små flagg som 
supporterutstyr for klubben.  Noe av dette var med over til Storsjøcupen, og var med på å skape ekstra 
god stemning rundt banene der.  Det er mye av dette supporterutstyret  som ikke er solgt. 
Supporterutstyret selges i kiosken på Poengtrøa. 

4.5 Klubb BDO; 
Trøndelag fotballkretskrets arrangerer hvert år et omfattende trener og spillerutviklingsprogram for 13 
- og 14 åringene i kretsen. Sponsor er BDO revisjon, og navnet er derfor klubb - BDO. Dette skal da 
munne ut i det som tidligere het kretslag.  

Vinteren 2017/2018 var det guttespillere fra Henning med på dette opplegget. Spillerne har vært på 
flere treninger i kretsens regi både før og etter jul. Trenerne for jentekullet hadde ikke anledning til å 
bli med og jentene var derfor  ikke  med denne gangen. 

4.6 Trenerkurs; 
Også i 2017 har vi hatt trenere på trenerkurs. Klubben har som mål at absolutt alle som er trenere i 
klubben skal ha trenerkurs.  

4.7 Dommerkurs 
Klubben arrangerte et nytt klubbdommerkurs våren 2017, og det var mange nye dommere som tok 
dette klubbdommerkurset. Dette gjør at det er godt med dommere for å dømme barnefotball i klubben. 

I tillegg har klubben også hatt Tuva Svepstad og Jonas Norum Myhr på kretsens rekruttdommerkurs, 
som startet høsten 2017 og fortsetter igjennom vinteren med praktisk dømming. 

Det er viktig at det utdannes nye dommere spesielt på innherred da det er i underkant med dommere 
for å klare å avvikle alle kretskampene. 

4.8 Fotballederkurs; 
NFF Trøndelag er opptatt av at kompetansen i fotballstyrene skal heves. "Klubben som sjef" er et 
uttrykk som kretsen bruker nærmest i enhver sammenheng. I det ligger at det er i styret de store 
førende beslutninger skal tas, og ikke i sterke trenerkollegier osv. 

Som følge av dette valgte Henning å melde på fire stk på fotballederkurs 1 høsten 2017. det var Gjøran 
Fjellhaug, Anders Arntzen, Vegard Forbord og Kåre Svepstad.  

To av disse, Gjøran og Anders har nå også gjennomført fotballederkurs 2 på nyåret i 2018.  

5 Dugnad i 2017; 
Også i 2017 - sesongen har det vært omfattende dugnadsinnsats fra foreldre og andre. Vi er naturligvis 
avhengig av dugnad for å holde aktiviteten i gang i fotballgruppa.  

For det første gjør trenere og oppmenn en omfattende dugnadsinnsats hele sesongen igjennom. Det er 
mange trenere og oppmenn som skal på plass til for å få alle lagene til å fungere greit. Uten disse ville 
det ikke vært mulig å ha fotballaktivitet naturligvis. Derfor en stor takk til disse. 

Foreldredugnad er også helt avgjørende for å holde driften i fotballgruppa gående. Kioskvakter i 
forbindelse med hjemmekamper, kampvert osv er viktig dugnadsinnsats som er utført av foreldrene på 
rundgang.  

Bygdadagen som ble arrangert lørdag 19. august krevde naturligvis også dugnadsinnsats fra mange. 
Det var en viktig brikke for at dagen ble den suksessen det ble.  

I 2017 - sesongen hadde vi i fotballgruppa i tillegg en stor inntektsgivende dugnad i form av salg av 
toalettpapir. Dette ga fotballgruppa en netto inntekt på ca 35 000 kr.  



Vi vil takke alle foreldre og andre som har bidratt på dugnad i løpet av 2017. I tillegg vil vi takke 
spillere, trenere, oppmenn, sponsorer, foreldre og alle andre som har vært med på å muliggjøre den 
store fotballaktiviteten i Henning i 2017. 

For fotballstyret: 

Kåre Svepstad 

Kåre Svepstad (25. jan. 2018)
Kåre Svepstad

Mari B. Ryan (25. jan. 2018)

Anders Arntzen (25. jan. 2018)

Gjøran D Fjellhaug (25. jan. 2018)
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