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Styrets arbeid 
 
Styremøter 
Det er avholdt 3 styremøter i skistyret. Styret har jobbet bra og hatt møter etter behov samt jevnlig 
digital kontakt via Messenger. 
 
Aktivitet 
Driften i 2019 var bra. Våre aktiviteter bidrar til skiglede blant barn og unge. Skistyret takker 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.  
 
Skigruppa har arrangert skileik og skitrening hver tirsdag fra januar til påske. Etter hver 
skileik/skitrening har det blitt servert gratis kveldsmat i skihytta. Dette har vært en suksess som 
skistyret vil fortsette med i 2020. 
 
Det ble arrangert basistrening/barmarkstrening fra høstferien og frem til sesongstart. Det var noe 
variert oppmøte, men det var også som forventet. Roald Wekre var ansvarlig for denne aktiviteten 
som foregikk i området rundt Henning skole. 
 
Sparbu IL var invitert til å delta på skitreningene. Vi hadde i perioden over 60 barn fra både Henning 
og Sparbu som deltok på skitrening og skileik. 
 
Klubbmestere i Henning 2019 ble  
Jørgen Wekre i herreklassen. 
Siri Alette Aurstad i dameklassen. 
Leonora Wekre i jenteklassen. 
Magnus Elnan Aurstad i gutteklassen. 
 



Det ble arrangert TA-sprint i mars med 49 deltakere og Sparebank 1 SMN Teamsprint i desember 
med 94 deltakere. 
 
Familiedagen ble arrangert samtidig som TA-sprinten. Det var flott vær og topp oppmøte! 
 
Økonomi 
 
Skigruppa har god styring på økonomien. Gruppa hadde et overskudd på 25 441 og egenkapital pr 
31.12.2019 var 206 395 kr. Hovedinntektene kommer som følge av arrangement av skirenn og 
sponsorarbeid rundt dette. 
 
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 inviterte til dugnadsfest på våren. Det 
var godt oppmøte og mye moro. Vi ønsker med dette å takke alle som bidrar til at vi kan opprettholde 
aktiviteten på vola.  
 
Henning 07.01.2019  
Torgeir Wæge 
Leder skigruppa 


