
Årsberetning 2021 for Henning IL

Styret i Henning Idrettslag har i 2021 bestått av
Leder: Per-Ole Austmo
Nestleder: Torgeir Borgan
Kasserer og ansvarlig for politiattester: Vegard Forbord
Styremedlem og barneidrettsansvarlig: Randi Elisabeth Nilsen
Sekretær: Kristin Rannem
Leder bygg og anlegg: Odd Reidar Austmo
Leder skigruppa: Ann Siri Fjær
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 4 styremøter i hovedstyret. Ett digitalt og resten fysisk.
Representant for ressursgruppa har i tillegg blitt invitert inn på styremøtene for å informere
om det arbeidet som de har utført på Henningvola.

På siste styremøte i perioden inviterte styret løypekjørerene og ressursgruppa til styremøte
og middag på klubbhuset.

I tillegg til møtene har styret hatt jevnlig kontakt på messenger og epost. Vara har vært
innkalt og deltatt når de har hatt mulighet.

Utsendinger fra styret har deltatt i Steinkjer Skidrift, Fjellveien, Kjenne du Båbufjellet og
Hytteeierforeningen. Leder deltok også på Leksdal IL sitt 100 års jubileum i 2021.

I 2021 har Henning IL også vært en bidragsyter for å etablere en ny paraplyorganisasjon for
Henning; Henning Lev Vel.

Aktivitet og tilbud for medlemmer i alle aldre

Henning IL er en viktig bidragsyter for folkehelse og aktivitet i Henning og Steinkjer
kommune!

● Henningvola:
○ Vinter: Flotte skiløyper gjennom hele vintersesongen. Godt merket og

vedlikeholdt av ressursgruppa.
○ Vår/sommer/høst: lyssatt lysløype som øker tilgjengeligheten for alle.

● Henningsommer: 85 deltakere fra hele Steinkjer kommune som deltok 5 dager på
aktiviteter i hele Henning

● Bulleråsrennet: Mange deltakere fordelt på 4 starter.
● Henningvola Tour de ski: Årets sesong bidro med mye aktivitet på ski for alle.
● Åpen skihytte i vintersesongen: Skihytta holdt åpent frem til 23. mars og måtte

stenges pga covid-19.



● Skitrekket gikk hver søndag i vintersesongen så lenge vi fikk ha åpent
● Fotball

○ Aldersbestemt: stor aktivitet i aldersbestemt fotball.
○ Barnefotballkveld ble arrangert 6 ganger for lag fra hele kommunen.
○ Samarbeid med Sparbu om bane.

● Skigruppa
○ Skileik for barn fra 0 år for Henning og Sparbu.
○ Skitrening for barn fra 6 år med Kolbjørn Baadshaug som skitrener
○ Samarbeid med Sparbu førte til stor deltakelse fra Sparbu.
○ Karusellrenn: 4 renn ble gjennomført med stor påmelding og variert innhold
○ Setter brøytestikker på fjellvegen før vinteren.

● Trimgruppa
○ St. Olavsloppet: Ble digital utgave i år
○ Henning-trimmen: over 5000 registrerte turer
○ Henningvola Tour de Ski ble arrangert
○ Allidrett for skolebarn med ungdommer som aktivitetsledere
○ Volleyball ble startet med 10 gutter fra 11-12 år.
○ Herretrim ble gjennomført ute og inne etter reglene for covid.
○ Dametrim ble gjennomført ute og inne etter reglene for covid.
○ Fredagstrimmen ble gjennomført hver fredag hele året.

● Ressursgruppa:
○ Skilt på Bulleråsen, Skeisåsen og Rognåsen
○ Nye bruer i blå og gul løype

● Henningportalen ble brukt som aktiv informasjonskanal for hele bygda.

Saker og vedtak

● Oppussing klubbhuset Poengtrøa: tak og to dører er byttet.
● Innkjøp av ny snøscooter til Henningvola.
● Uthus Henningvola ble malt av Fridtjof Rannem
● Vedovn i speakerbua er byttet
● To gapahuker satt opp: “Båbua” og “Kvikklunsjen”. Ressursgruppa ansvarlig.
● Endring kassererrollen i hovedlaget: samkjøring av felles regnskapssystem for

hovedlag og gruppene.
● Opprettelse av Henning Lev Vel
● Bolystarbeidet flyttet til Henning Lev Vel
● Politisk arbeid med å informere politikere.
● Gruslagt sti Henningvola ble fullført. Trenger fremdeles noe vedlikehold som blir gjort

i 2022.
● Skispor Mokk - Henningvola ble forsøkt arrangert, men stoppet pga covid. Nytt forsøk

i 2022.
● Felles klubbkveld for ski og fotball for kjøp av klubbklær.

Bygg og anlegg

Klubbens hovedanlegg 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. 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. Regnskapet
viser et solid overskudd. 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

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 har gått.
For styret, Per-Ole Austmo

30. januar 2022


