
Årsberetning 2019
for Henning IL Hovedstyret

Styret i Henning Idrettslag har i 2019 bestått av: 
Leder: Lisa Salin Brøndbo
Nestleder: Per Ole Austmo 
Kasserer: Vegard Forbord 
Styremedlem: Jan Arild Holum 
Sekretær og barneidrettsleder: Lise Storstad Aas 
Bygg og anleggsleder: Odd Reidar Austmo
Leder Skigruppa: Torgeir Wæge 
Leder trim/mosjon og friidrett: Ellen Schjei Wekre 
Leder Fotballgruppa: Sondre Rolandsen 
1 vara: Leif Johan Austmo
2 vara: Stina Musum 
 

Møteaktivitet: 
Det har vært gjennomført 7 styremøter i hovedstyret. I tillegg til møtene har styret hatt jevnlig 
kontakt på messenger og epost. Utsendinger fra styret har deltatt i møter med Steinkjer 
Skidrift, Fjellveien, Hytteeierforeningen, vært delaktig i prosessen med ny mobilmast på 
Henningvola og nytt flerbrukshus i Henning. På det siste styremøtet ble gruppene, 
løypekjørere og representant i Steinkjer Skidrift invitert til evaluering og for å diskutere 
fremtidig aktivitet i klubben. 

Saker og vedtak
• HIL kjøpte fire nye benker som plasseres på 

Henningvola, Guttormen og ved klubbhuset. 

• Gratis skitrekk på Henningvola til alle 
medlemmer fra sesongen 2020

• Prosjekt gruslagt sti på Henningvola igangsatt, 
samt flere andre prosjekter (Ressursgruppa). 

• Søkeprosess igangsatt for å få kjøre skispor til 
Mokk, det planlegges en familiedag med buss til 
Mokk og kaffeservering og ski tilbake (som i 
gode, gamle dager).

• Mobilmast på Henningvola er ferdig, i samarbeid med Hytteeierforeninga, Steinkjer 
Kommune og Telenor. Det er vedtatt at HIL stiller med en kostnadsandel på kr 
50 000,-. Her er det lagt ned et veldig bra arbeid.

• Trafikksikkerhetstiltak i Henning. Brev sendt med søknad om nedsatt hastighet fra 
Granstubben Barnehage til Steinkjer Kommune, Statens Vegvesen og Trøndelag 
Fylkeskommune. HIL støttet opp om arbeidet med trafikksikkerhet i Henning.

• Det ble søkt tilskudd til nye fotballmål til Steinkjer Idrettsråd.



• Arbeid med bytte av løypemaskin på Henningvola (gjennom Steinkjer Skidrift AS). 
Prosessen er godt i gang, og Skidrift har bestemt at ny maskin skal anskaffes i løpet 
av inneværende år. Det skal i vinter prøvekjøres maskiner på Henningvola, Eivind 
Marius Haugan (en av kjørerne på Vola) har også blitt invitert til Beitostølen for 
prøvekjøring av flere modeller.

• Utbedring av garderober i kjelleren på Poengtrøa. Stina Musum og Odd Reidar 
Austmo er i dialog med Fuglesang Dahl om tegninger og kostnadsoverslag, samt det 
er sendt søknad om spillemidler til Steinkjer Kommune.

• Søkt Steinkjer Kommune om å forlenge leiekontrakten på Poengtrøa, en avtale som 
utløper i 2022.

• Innvilget søknad fra Innherred Trekkhundklubb om å arrangere tomannsstafett på 
Henningvola 8. februar, samt at Henningvola kunne fungere som reservearena for 
WC/NC 25.-26. januar. Grunnet dårlig snøforhold ble løpet til slutt arrangert på Vola, 
flott løp med 

• Det vil bli invitert til idékveld i regi av Bolyst og HIL, om ønskede aktiviteter fremover.

Bygg og anlegg
Klubbens anlegg består av skihytta på Henningvola, 
Klubbhuset på Poengtrøa og en av områdets 
flotteste gressbaner. Det samme kan dessverre ikke 
sies om garderobefasilitetene i tilknytning til banen. 
Det er utført normalt vedlikehold på lagets bygninger, 
anlegg og utstyr dette året, men når det gjelder 
bygninger er det et behov for påkost i årene fremover 
for å ivareta tilbud og tilfredsstillende standard. 

Av investeringer det siste året kan det nevnes 
bygging av tre nye 3’er-baner, samt salg av to 
tilsvarene baner til Sparbu IL. Det ble skiftet et vindu 
på kiosken og det ble bygd en ny trapp til terrassen 
på oversida av klubbhuset. Det ble også innkjøpt nye 
kodelåser og kodelåsbokser som skal forenkle utleie av husene. I tillegg har det blitt kjøpt 
masser til grusstien på Henningvola. Mang ei muskelbyggende dugnadsstime er lagt ned for 
å flytte utover grusen, mange hundre meter er allerede ferdig. Fortsettelsen av dette 
arbeidet og andre prosjekter blir til våren når vær og føre tillater det. Her skal ressursgruppa 
og bygg- og anleggskomitéen ha ros for den innsatsen de har lagt ned.

Vedtekstendring
På årsmøtet i Norges Idrettsforbund ble det vedtatt en endring i kravet til idrettslagenes 
lover, som vi var pålagt å innføre før årsskiftet. Beslutningen om å oppdatere Henning IL’s 
lover kunne tas på et styremøte, og er allerede gjennomført. Endringen gjelder bl. annet 
godkjent medlemsregister, noe HIL har tatt i bruk fra før.

Økonomi
Henning IL har en stabil og god økonomi, og har en god økonomisk styring. Både resultat og 
egenkapitalutvikling har vært positiv det siste året og idrettslaget har over én million kroner 
på konto. Dette gjør at idrettslaget står godt rustet til å gjennomføre nødvendig oppgradering 



på bygninger og anlegg de kommende årene, samt opprettholde et godt aktivitetstilbud til 
medlemmene.

Informasjon
Vi i Henning er heldig som har nettsida Henningportalen, en meget god kanal for 
informasjon som fungerer godt. Ikke bare for idrettslaget, men for hele bygda. En rask 
opptelling viser hele 145 oppslag det siste året, og innleggene blir etter hvert lagt ut på 
facebook. I tillegg har idrettslaget gjort seg bemerket i avisa i forbindelse med våre 
arrangementer og arbeid for nytt flerbrukshus.

Aktiviteter og tilbud for medlemmer i alle aldre
Aktivitetene arrangeres gjennom undergruppene, som står for ukentlige aktiviteter for både 
barn, ungdom og voksne. Når det gjelder ungdom så skulle vi gjerne sett at deltagelsen var 
større, og det må jobbes målrettet for at ungene skal fortsette med aktiviteter etter at de er 
ferdig på barneskolen. Av større arrangementer kan det nevnes: 

- Bulleråsrennet i mars. Tradisjonsrikt turrenn mellom Henningvola og Marka i Leksdal, 
med god deltagelse. Strålende vær og veldig fine løyper. 

- TA-sprint og familiedag på Henningvola i mars. 
Mange aktiviteter for barn og unge.

- Tomannsstafett løping, Henningvola 

- SMN teamsprint på ski, Henningvola desember.

- Bygdadagen som skulle være i august ble 
dessverre avlyst

- Henningvola var utleid som arena for Worldcup og 
Norgescup i nordisk stil hundekjøring i januar, selv 
om det ikke var HIL som arrangerte rennet stilte 
idrettslaget med mange dugnadsfolk. 

Dugnadsinnsats 
Arrangører, trenere, oppmenn, foreldre, løypekjørere, styremedlemmer, funksjonærer på løp, 
vaffelsteikere, ressursgruppa og andre dugnadsfolk. Listen er lang over frivillige som legger 
ned en enorm innsats for bygda vår og for aktiviteten i idrettslaget. Det er i Henning IL, som i 
alle andre lag og foreninger, frivillig innsats som er maskineriet som holder hjulene i gang. 

Vi i styret vil, på vegne av hele idrettslaget, takke for innsatsen i året som hat gått.

For styret,

Lisa Salin Brøndbo

27. januar 2020
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