
Årsrapport trimgruppa.  

Medlemmer i trimgruppa i år har vært: Hanne Langlid, Nina Kolset, Helene Hofstad, Cecilie 

Båfjord og Lise Storstad Aas 

Trimgruppa har i år som tidligere år hatt Trimkassekaruseller. Vi har 2 Trimkassekaruseller; 
en for barn hvor turmålene er litt lettere og hvor man får godkjent karusellen ved å ha vært 
på minst 4 av 6 turmål/postkasser, og så har vi en med 8 postkasser hvor noen av turmålene 
er litt mer utfordrende og hvor alle må besøkes for å få godkjent. Trimkassekarusellenes 
poster blir offentliggjort den 1. januar og må besøkes innen elgjakta starter.  
 
Postene på den lille har i år vært:  
Guttormen, Hollvollkrysset, Tjyvdalen, Aunsetra, Åksjøen og Ryggamarka  
 
Postene på den store karusellen har vært:  
 Langvatnet, Ravlvola, Lyngvola, Tømmeråsvollen, Storbutjønna, Slettvola, Skeisvollen og 
Sellistein  
 
I år var det Eivind Marius Haugan som var først ferdig med å besøke alle postene, for dette 
fikk han utdelt gavekort på Malmo. VI hadde også en uttrekkspremie blant de som  
Vi ser en nedgang i antallet som benytter seg av trimkassekarusellen, og må se på 

gjennomføringen av dette den kommende sesongen.  

I tillegg til Trimkassekarusellene, har Trimgruppa trimbøker i alle trimkassene rundt om i 

Henning – hele 10 kasser. Disse bøkene har blitt tatt inn en gang i løpet av året, og Judy 

Ålberg har telt over hvem som har fest turer til hver kasse. De som hadde flest turer vant 

Henning IL-krus.  

Vi har også arrangert 4 terrengløp, 2 i vår og 2 i høst. Her har det også vært bra deltakelse, 

og her var det premieutdeling etter siste løp. Vi hadde storsuksess med det terrengløpet 

som var en del av Innherredskarusellen. Det arrangerte vi på Henningvola, og vi hadde en 

løype rundt på stadionområdet.  Det var til dels vått og klassete, men utøverne virket 

fornøyd.  

Allidretten er også noe vi i Trimgruppa organiserer. Det foregår allidrett for de ulike 

alderstrinnene fordelt på mandag og onsdag, samt barnehagebarna på tirsdager. Her har 

deltagelsen vært noe varierende. VI har fått en del ungdommer til å være aktivitetsledere, 

noe vi er fornøyde med. En super innsats fra disse. 

Fredagstrimmen, som er et tilbud om fysisk aktivitet i ulikt tempo rundt om i Henning, har 

også i år vært arrangert.  

Henning IL stilte også lag under St. Olavsløpet sommeren 2017, og vi sier oss fornøyde med 

resultatet. VI håper i år på enda større deltagelse av Henningbygg.  

Vi har hatt flere møter dette året. VI har også søkt om midler gjennom Nord-Trøndelag 

idrettskrets.  


