
  Årsberetning fra skigruppa 2018
______________________________________________________________________________

Organisering:

Styret i skigruppa besto i 2018 av Stein Kristian Røset(leder), Vegard Forbord 
(kasserer),Lise Storstad Aas og Roald Wekre.(styresmedlemmer)

Møtevirksomhet:

Vi har hatt regelmessige møter, hver måned i sesongen.
I tillegg har leder i skigruppa deltatt på hovedlagsmøter og sitter som representant i   
Steinkjer Skidrift.

Aktivitet:

Hver Tirsdagskveld fra nyttår til påske ble det arrangert skileik og trening med bra opp-
møte.
Roald er pådriver og organisator på selve treningene, mens vi andre ordner aktivitetene til 
de minste.
Vi hadde i løpet av perioden over 60 ulike barn som deltok på aktivitetene.
Skihytta er plassen hvor mange samles om vinteren.Driften i 2018 var bra.
Våre aktiviteter bidrar til skiglede blant barn og unge.               
Vil takke alle som har bidratt med vakter i skihytta og skitrekket. Hele aktiviteten på vola er 
avhengig av frivilligheten og dugnadsånden i bygda.
Vi opplever at alle har glede av  denne dugnadsjobben.

Klubbmestere i Henning 2018 ble Jørgen Wekre og Siri Alette Aurstad.

Vi startet Basis/barmarkstrening på høsten hvor Stein Kristian ,Roald og Jørgen sto for opplegget.
Disse treningene ble gjennomført på Vola med elghufs og intervall-treninger rundt om. Både unge 
og voksne har vært ivrige på å lære seg bedre teknikk m.m.(litt lite oppmøte fra Hil)
Sparbu har også vært delaktig i disse treningene og bidratt når dette har vært nødvendig
Etter dette har all trening blitt gjennomført i lysløypa med ski og staver når føre har tillat det.
Teamsprinten ble gjennomført med i god stil og gode tilbakemeldinger fra TD Arild Lægran.      
Skileik har i år som før blitt gjennomført på Tirsdager med varierende aktiviteter for ivrige barn.
Vi har hatt opp til 45 barn på det meste ,men snittet ligger vel på ca 20 +.
Har også kjørt 3 stk karusellrenn som vi har gjennomført i samarbeid med Sparbu å dette med 
stort oppmøte av ivrige barn.
Ta-sprint og familiedag ble arrangert med godt oppmøte og en topp gjennomføring

Økonomi:

Skigruppa har god styring på økonomien og egenkapital pr 31.12.2018 var 206 395 kr.
Hovedinntektene kommer som følge av arrangement av skirenn og sponsorarbeid rundt dette.
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Dugnad:

Vår, sommer og høst er det utført diverse dugnader på Vola.
Det er utført vanlig rydding og vedlikehold i Skitrekk ,Løyper og anlegget generelt.
Skigruppa prøvde i år som før å invitere til en sosial sammenkomst ,men lite påmelding gjorde at 
dette ble utsatt. Tanken er å prøve igjen i 2019.
Dette gjøres for å kunne samles og få satt lit pris på de som bidrar på vola og i skigruppa.
Ønsker med dette å takke alle som bidrar til at vi kan opprettholde aktiviteten på vola.

Henning  25.01. 2018

Stein Kristian Røset
Leder skigruppa
      


