
Henning IL har følgende trimkasser: 

GUTTORMEN (492 moh) 
 

Parkering ved skihytta på Henningvola (bomveg kr 60,-). Følg 

skiløypa eller sommersti til Kaffedalkrysset. Følg gul løype opp den 

første bakken. Der står det et skilt som viser at det er ca 200 meter i 

luftlinje til Guttormen. Toppen ligger omtrent rett sørvest for krysset 

der gul løype starter. 

 

 

HOLLVOLLKRYSSET  
Parkering ved Henningvatnet (bomveg kr 60,-). 

Følg rosa løype (”Pensjonisten”) langs 
Henningvatnet i ca 2,1 km til du kommer til 

krysset der man kommer inn på rød løype.  Lett 

og fin tur på godt vinterføre. 

 

 

LANGVATNET (353 moh) 
 

Utgangspunkt: Henningvatnet (bomveg kr 60,-). Lettest å 

komme seg dit på vinterføre. Følg rosa/rød løype 

(Pensjonisten) fra Henningvatnet, deretter inn på blå løype. 

Hele runden er på totalt ca 16 km. Lett og fint terreng.  



 

 

LYNGVOLA (527 moh) 
Parkering/utgangspunkt for turen: skihytta på Henningvola 

(bomveg kr 60,-). Følg rød skiløype eller sommerstien til 

Kaffedalkrysset, deretter gul løype forbi Kaffedalen. Lyngvola 

ligger da i retning sørvest når gulløypa svinger sørover. Terreng 

vinter: skiløype (ikke oppkjørt løype over toppen), sommer: sti 

og mye myr. Ca 3 km fra skihytta. Leia er merket og skiltet med 

røde og gule kryss. Flott utsikt over bygda når du kommer til 

toppen! Lengde ca 1,5 time for fredagstrimmen på bildet til 

venstre, tur/retur skihytta. Høydemeter ca 170. 

 

       

RAVLVOLA (ca 425 moh) 
 

Utgangspunkt: skihytta på Henningvola (bomveg kr 60,-). Ca 4,5 km 

langs rød løype. Trimkassen ligger ved skiløypa (før den lange 

unnabakken) like ved krysset der gul løype går mot Aksnesvola.  

 



 

 

 

RYGGAMARKA 

  

Flere muligheter for å komme seg dit. Når man kjører fra Henning retning Steinkjer tar man av fra 

Henningveien til høyre ved Ryan og kjører oppover og til enden av veien og starter ved Rysveet. Følg 

stien innover i skogen fra høyspentmasta. På tur til trimkassen passerer man Råmmågutu, som er en 

gammel offerplass. Stien kalles også Råmmågutu-stien som er en del av Gamle Kongevei. Man kan 

også starte i Ryggagrenda, fra Ryggvoll, og gå stien østover (mot Henning). 

 

SELLISTEINEN (570 moh) 
Alt 1, sommertur: Utgangspunkt fra det gamle Sæli 

alpinanlegget. Følg traseen opp til toppen av det gamle 

skitrekket. Selisteinen ligger ca ½ time gange sørøst for 

toppen av skitrekket, den vises herfra og er høyeste 

punktet på Henningvola. Høydemeter ca 460 

(skitrekket er 1,7 km en vei). 

Alt.2 (sommer-/vintertur) er å gå fra skihytta, ikke ulikt 

turen til Lyngvola. På ski kan man følge gul løype forbi 

Lyngvola, deretter må man ta av fra løypa og gå litt 

opp i høyden på østsiden av oppkjørt løype, for 

deretter å gå omtrent rett sørover. 

Alt. 3, vintertur: følg rød løype til Ravlvola, deretter gul løype retning Holmtjønna. Skilt som viser 

retningen til Sellisteinen etter Holmtjønna (litt ned i bakken). Sellisteinen er da 0,5 km fra løypa og 

vises godt herfra med klar sikt.  

   



SLETTVOLA (417 moh) 
Parkering/utgangspunkt hit for eksempel ved saga på Okstad. Følg skogsveien innover og over Døla. 

Ta opp til høyre noen hundremeter etter brua, mot kraftverket. Kan enten følge veien oppover fra 

kraftverket, deretter til venstre/omtrent rett nordover når man nesten er oppe ved dammen, for å 

komme til toppen av Slettvola. Man kan også ta stien omtrent rett opp gjennom skogen og skrå seg 

oppover på sørøstre side av Tjyvdalen. Det går også an å gå på nordvestre siden, men man må da gå 

litt lengre innover før man kan krysse Tjyvdalen og komme seg opp på Slettvola. 

Slettvola kan også nås på ski, med utgangspunkt ved Henningvatnet. Ta av fra rød løype rett etter 

brua over Døla (utløpet av Henningvatnet). Ikke 

merket og skiltet lei, men man går omtrent rett 

nordover og forbi Vekthaugen.  

Ti på topp merket og skiltet ei lei også fra den andre 

parkeringsplassen når man kommer opp 

Henningvolveien. Herfra er det ca 2,8 km til Slettvola. 

Bru over Døla. Ti på topp-skiltingen er tatt ned, men 

stien vises fortsatt. Husk bompenger (kr 60,-) ved 

kjøring opp til Vola. 

 

STORBUTJØNNA (347 moh) 
  

Parkering/utgangspunkt: Henningvatnet (bomveg kr 60,-). 

Ca 2,4 km langs rød løype. Trimkassen ligger like ved løypa i 

krysset mellom rød og blå løype. Hele runden rundt vatnet 

”Pensjonisten” er knappe 9 km lang. Lett og fint terreng. 
Lettest å komme seg dit på vinterføre, men det går fint an å 

gå dit på sommeren også. Noen våte myrer å forsere på 

sommers tid.  

 

TJYVDALEN 
 

Parkering/utgangspunkt for eksempel ved saga på Okstad. Følg 

skogsveien så langt den går (rett fram etter at man har krysset 

Døla). Sti opp til venstre når man har kommet til lundingsplassen 

ved enden av veien. Også fint å sykle dit, evt med start fra skolen 

eller hvor som helst i Henning. Kan også gå fra Fjesme. Litt våtere 

parti her, da man må krysse ei myr for å komme til trimkassen som 

ligger på grensa mellom Okstad og Fjesme. 


