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Styrets arbeid 
 
Styremøter 
Det er avholdt 2 styremøter i fotballstyret. Samarbeidet i gruppa har vært bra. I tillegg har vi deltatt på 
foreldremøter for lagene og vært tilstede på avsluttninger for de aldersbestemte lagene.  
 
I 2019 så har Henning samarbeidet med Sparbu på aldersbestemte lag fra 12 år og oppover. 
 
Aktivitet 
 
Henning IL fotball har i 2019 hatt følgende “rene” klubblag: 
Henning Mix 6-år (2013) 
Henning J7 (2012+2011) - ble J8 på høsten 
Henning G7 (2012+2011) - ble G8 på høsten 
Henning J9 (2010) - samarbeid med J7/J8 og J10 
Henning G9 (2010) - samarbeid med G7/G8 og G10 
Henning J10 (2009) - samarbeid med J9 
Henning G10 (2009) - samarbeid med G9 
 
Vi har hatt følgende samarbeidslag: 
Sparbu-Henning J12 (2007) -7-er 
Sparbu-Henning G12 1 (2007) - 9-er 
Sparbu-Henning G12 1 (2007) - 7-er 
Sparbu-Henning J13 (2006) - 9-er 
Sparbu-Henning G14 1 (2005 - 11-er 
Sparbu-Henning G14 2 (2005) - 9-er - laget ble trukket når det gjensto 4 kamper 
Sparbu-Henning J15 (2005) - 11-er 
 



Alle spillere på samarbeidslagene deltok på Storsjøcup. 
 
Henning herre senior - 6. div - laget ble trukket når det gjensto 4 kamper pga dårlig oppmøte på 
trening/kamp. 
 
Det lyktes dessverre ikke å etablere et damelag, men flere fra tidligere damelag trente sammen med 
Byafossen. Etter at herrelaget trakk seg fra serien så ble det spilt noen 7-erkamper mot andre lokale 
lag. 
 
Det ble ikke arrangert Bygdadag i 2019 på grunn av for lite påmelding til turneringen. 
 
Dugnad 
 
Det har også i år blitt gjort en stor innsats på dugnadsfronten.Det har vært mange trenere og lagleder 
som har gjort en veldig god innsats. Vi har hatt dopapirdugnad som i fjo og mange kioskvakter på 
hjemmekamper..  
 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
 
Målsettingen for 2019 var; idrettsglede for alle, noe vi mener ble nådd.  
 
Økonomi 
 
Fotballgruppa har en ok økonomi ved utgangen av 2019.  
 
Resultatet i årsregnskapet viser at fotballgruppa hadde et driftsresultat på kr -37 648 i 2019.  
  
Med en samlet egenkapital pr 31.12.2019 på kr 200 672 er økonomien totalt sett solid i fotballgruppa.  
 
Av investeringer i 2019 var ny 3-erbane i treverk. Dette ble ikke en stor kostnad da vi fikk solgt vår 
gamle.  
 
Medlemstall 
 
Antall aktive spillere i 2019; 
 
Aldersbestemt: 
Jenter; 48 
Gutter; 39 
Totalt; 87 
 
Senior: 
Kvinner; 0 
Menn; 20 
Totalt; 20 
 



Vi vil takke alle foreldre og andre som har bidratt på dugnad i løpet av 2019. I tillegg vil vi takke 
spillere, trenere, lagledere, sponsorer, foresatte og alle andre som har vært med på å muliggjøre den 
store fotballaktiviteten i Henning i 2019 
 
 
Mvh fotballstyret i Henning IL  
v/leder Sondre Rolandsen 


