
Årsberetning 2020  
for Henning IL Hovedstyret 

«Annerledesåret» 
 
Styret i Henning Idrettslag har i 2020 bestått av:  
• Leder: Lisa Salin Brøndbo 
• Kasserer og ansvarlig for 

politiattester: Vegard Forbord  
• Barneidrettsansvarlig: Torgeir 

Borgan  
• Styremedlem: Jan Arild Holum  
• Sekretær: Lise Storstad Aas  
• Bygg og anleggsleder: Odd 

Reidar Austmo 
• Leder Skigruppa: Ann Siri Fjær 

Kvam  
• Leder trim/mosjon og friidrett: 

Ellen Schjei Wekre  
• Leder Fotballgruppa: Benjamin 

Skjærvik  
• 1 vara: Odd Jostein Aalberg 
• 2 vara: Stina Musum  

  

Møteaktivitet:  
Det har vært gjennomført 8 styremøter i hovedstyret, de fleste digitale. I tillegg til møtene har styret 
hatt jevnlig kontakt på messenger og epost. Varaer har deltatt de gangene dette har vært 
hensiktsmessig. Utsendinger fra styret har deltatt i Steinkjer Skidrift, Fjellveien og Hytteeierforeningen. 
På det siste styremøtet før jul møttes alle gruppene, løypekjørere og ressursgruppa på skihytta til 
evaluering og for å diskutere fremtidig aktivitet i klubben.  

Aktiviteter og tilbud for medlemmer i alle aldre 
Aktivitetene arrangeres gjennom gruppene, dette står det mer om i gruppenes årsmeldinger. Gruppene 
som står for ukentlige aktiviteter for både barn, ungdom og voksne, når smitterestriksjonene har tillatt 
det. Vi skulle fortsatt ønsket at vi holdt lenger på de unge også etter at de begynner på ungomsskolen.  

Av større happeninger kan det likevel nevnes:  
- Bulleråsrennet. En fantastisk dag, som vi var heldig å få gjennomført før Norge stengte ned. 
- Løypekjøring til 17. mai. Mange valgte å ta feiringen til fjells i år. 
- Henningsommer. Unikt samarbeidsprosjekt som bidro til lek og aktivitet for ungene i bygda. 
- Svartsøndag i samarbeid med SMN. Servering og natursti på Henningvola i desember. 
- Henningvola Tour de Ski 

Saker og vedtak 
• Fornyet leieavtale med Steinkjer Kommune om Poengtrøa er på plass. Dette betyr 40 nye år på 

Poengtrøa! 



• Det ble diskutert omlegging til nytt tidtakersystem på Henningvola. Dette fant vi ut ble for 
kostbart, så vi sliter på det gamle en stund til. Det vi har er et eldre, litt tungvint, men veldig 
godt system. 

• Forrige styret og løypekjørere fikk en Henning-jakke hver som takk for innsatsen. 
• Vi fikk i første søkerunde avslag på spillemiddelsøknad på garderobene. Det ble diskutert flere 

løsninger, blant annet en rimeligere og enklere renovering. I tillegg må taket skiftes. 
• Henning IL støtter opp under arbeidet mot nytt flerbrukshus i bygda. Henningbyggen fikk stor 

oppmerksomhet da alt av lag og foreninger stilte opp foran samfunnshuset med spader, slegger 
og dynamitt!  

• Bolystarbeid er viktig, og HIL har deltatt på bolystmøter sammen med andre lag og bygder i 
kommunen. Dessverre har også dette blitt farget av korona i den forstand at bolystaktiviteten 
kunne vært større, forhåpentligvis får vi mer fart på dette når vi kan møtes igjen. 

• Det ble sendt ny søknad om spillemidler i oktober – der vi senere ble prioritert for støtte! 
• Det er satt i gang et omfattende arbeid med planlegging og igangsetting av renoveringsarbeidet, 

ledet av Stina Musum.  
• Prosjekt gruslagt sti på Henningvola i regi av ressursgruppa ble ferdigstilt etter en fantastisk 

dugnadsinnsats 
• Styret og kjørere har over tid 

vært delaktig i prosessen med 
ny tråkkemaskin på Vola, som 
finansieres og driftes av 
Steinkjer Skidrift AS. Denne er 
nå på plass, et stort løft for 
Henningvola! 

• Søkeprosess for å få kjøre 
skispor til Mokk, Steinkjer 
Kommune har lovet oss svar i 
disse dager. Kanskje kan vi få 
til et koronavennlig 
arrangement i denne løypa på 
seinvinteren? 

• Planlegging av to gapahuker i 
Pensjonisten er i gang, Trond 
Iversen er primus motor for dette arbeidet. 

Bygg og anlegg 
Klubbens anlegg består av skihytta på Henningvola, Klubbhuset på Poengtrøa og en av områdets 
flotteste gressbaner. 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. Klubbhuset er det første som står for tur, men også på skihytta er det melder 
det seg behov for vedlikehold. Dreneringa på Poengtrøa ble spylt opp. Her skal bygg- og 
anleggskomitéen, ressursgruppa med flere ha ros for den innsatsen de har lagt ned. 

Økonomi 
Henning IL har en stabil og god økonomi, og har en god økonomisk styring. Dessverre har koronaåret 
ført til mindre aktivitet og dermed mindre penger inn, samtidig som de faste kostnadene for å holde 
bane, anlegg og bygninger i drift. Regnskapet viser underskudd. 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. Portalen har i tillegg fått en ny funksjon for 
oppmøteregistrering, som er til hjelp ved evt smittesporing. I tillegg til portalen er Henning IL 
bidragsyter på facebooksiden Henning, samt at det er flere facebooksider for gruppene. 

Æresmedlemmer 
Torje Olav Alstad 
Martin Johan Austli 
Bjørn Kristen Hoseth 
Audun Leo Kolstad 
Terje Langli 
Ivar Laurgård 
Fridtjof Rannem 
Æresmedlem Arne Per Høgelin Lund gikk dessverre bort i mars. 

Dugnadsinnsats  
Til tross for et annerledes år med annerledes aktivitet, så er dugnadsånden og engasjementet 
upåklagelig i Henning. Kommer det en pandemi, er Henningbyggen snar med å sette seg ned å finne ut 
hvordan man kan skape trygg aktivitet selv med strenge smitterestriksjoner. Arrangører, trenere, 
oppmenn, foreldre, løypekjørere, styremedlemmer, funksjonærer på løp, kaffekokere, 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, takker for innsatsen i året som hat gått. 

For styret, Lisa Salin Brøndbo  

30. januar 2021 
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