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Leder i Byneset idrettslag 
Merete Blokkum 
Tlf: 922 54 635 
leder@bynesetil.no

Administrasjonsleder 

 

Kasserer i arbeidsutvalget, hovedstyret 
Ann Iren Øyaas 
Tlf: 452 92 059 
kasserer@bynesetil.no

Leder håndball 
Tore Sørgjerd
Tlf: 995 89 222 
tore.sorgjerd@entro.no

Leder fotball 
Vibeke Langørgen 
Tlf: 994 07 446 
leder@bynesetfotball.no

Leder innebandy 
Arve Flatås
Tlf: 932 18 520
aflataa@online.no

Leder ski/friidrett 
Kai Rye
Tlf: 412 00 546
kai-rye@tbrt.no

Leder trimavdeling 
Tora Rømo 
Tlf: 906 94 824 
troem2015@gmail.com

Leder barneidrett 
Monica Elise Jenssen 
Tlf: 958 42 511 
jenssen.monica@gmail.com

Leder Sjøsport 
Tore Lervang 
Tlf: 916 88 841 
tlervang@hotmail.com

Fungerende redaktør Klubbavisa
Marianne Jordhøy
Tlf: 988 49 402
marjordh@trondelagfylke.no

Ansvarlig utleie klubbhus 
Rolf Høyem 
Tlf: 926 99 001 
rolf.hoyem@gmail.com

LEDERE I BYNESET IDRETTSLAG

Byneset IL markerer seg på stadig nye 
arenaer! For første gang stilte Byneset 
IL lag på 3 x10 km stafett for menn i 
Ski NM. Jeg tror mange med meg satt 
klistret foran skjermen og fulgte Olve 
Johansen Rye, Jørg Johansen Rye og 
Eystein Relling gå Byneset inn til 57. 
plass av 102 startende lag. En fantas-
tisk innsats av to juniorer og en triatlet. 
Vi er imponerte og stolte og gleder oss 
til fortsettelsen!

Guttenes innsats inspirerer også nye 
skiløpere på Byneset. Det var hele 40 
startende på Skiavdelingens poengrenn 
31.1.19. Det lover god rekruttering til 
også kommende stafettlag fra Byneset 
i NM. 

Jeg vil også rette en takk til alle fri-
villige som kjører opp skispor rundt 
omkring på bygda og sørger for skøy-
tebane på Stormyra. Vi setter stor pris 
på at dere gir av deres tid og legger til 
rette for at vi kan spenne på oss skiene 
rett utenfor stuedøra eller prøve skøy-
tene i nærmiljøet vårt. Idrettslagets mål 
er å legge til rette for fysisk aktivitet i 
nærmiljøet. Jeg minner derfor også om 
trimavdelingens treninger på Rye med 
tilbud om bl a tabata, og yoga/mind-
fullness. Vil du spille innebandy, kan 
man møte opp i Byneshallen onsdag 
kveld og bli del av det gode miljøet i 
innebandyavdelingen.  

Det nærmer seg Årsmøte. 21.mars 
2019 er det Årsmøte i Klubbhuset på 
Stormyra. Jeg håper mange medlem-
mer vil møte, si sin mening og påvirke 
videreutviklingen av idrettslaget vårt. 
Innkalling med saksliste er hengt opp 
på Coop Marked på Rye og Coop Prix 
på Spongdal. I dette bladet presenteres 
årsmeldingene fra alle avdelingene 
i Byneset Il. Årsmeldingene viser et 
høyt aktivtetsnivå i samtlige avdelinger 
og et bredt treningstilbud til de som 
ønsker det på Byneset. Det krever stor 
innsats fra mange trenere, lagledere og 
foreldre for å holde aktiviteten i gang. 
Jeg vil takke alle for innsats, entusi-
asme og engasjement. Jeg håper enda 
flere kommer til og bidrar til at 2019 
blir minst like bra. Saksliste og saksdo-
kumenter er tilgjengelig for alle på vår 
hjemmeside bynesetil.no.

Valgkomitéen har jobbet hardt med å 
få på plass tillitsvalgte i de respektive 
avdelinger. Er det noen som har et 
ønske om å bidra, men ikke har blitt 
kontaktet, ta kontakt med Svein Erik 
Nordbotten, e-post: sen@ecde.no.

Med ønske om en fortsatt aktiv vinter 
og fylt med idrettsglede!

Lederen har ordet

Kjære medlemmer og sambygdinger!

Oppslagstavla
STOFF TIL IDRETTSBLADET

Det er fremdeles mulig for andre lag og foreninger på bygda å bruke idrettsbladet for annonsering og informasjon.OBS!  Også annonsemateriell sendes til redaktøren.

UTLEIE AV KLUBBHUSET
Ta kontakt med Rolf Høyem på mobil 92699001

Utgivelser av idrettsbladet Byneset idrettslag 2019

Uke   6 Frist for innlevering av stoff er 16. januar. Bladet kommer i postkassene 6. februar

Uke 10 Frist for innlevering av stoff er 13. februar. Bladet kommer i postkassene 6. mars

Uke 23 Frist for innlevering av stoff er 15. mai. Bladet kommer i postkassene 5. juni

Uke 40 Frist for innlevering av stoff er 11. september. Bladet kommer i postkassene 2. okt.

Uke 48 Frist for innlevering av stoff er 6. november. Bladet kommer i postkassene 27. nov.

INNKALLING til ÅRSMØTE I BYNESET IL
Orgnr 983930662

Ihht vedtekter for Byneset Idrettslag innkalles 
medlemmene til ordinært årsmøte

Dato: 21. mars 2019
Tid: kl. 19.00
Sted: Klubbhuset Stormyra

Agenda
 1. Åpning
  a. Godkjenne stemmeberettigede
  b. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  c. Valg av dirigent
  d. Valg av referent
  e. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 2. Årsberetningen, herunder årsberetninger fra avdelingene.
 3. Regnskap med revisjonsrapport
 4. Innkomne forslag 
 5. Fastsette kontingent 2020
 6. Budsjett 2019
 7. Valg

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 uker før Årsmøtet, dvs 7.3.2019. 
Forslag kan sendes til leder@bynesetil.no

Vel møtt!

Styret

INNKALLING til ÅRSMØTE I FORBALLAVDELINGEN I BYNESET IL
Orgnr 983811086

Ihht vedtekter for fotballavdelingen i Byneset Idrettslag innkalles medlemmene til ordinært årsmøte

Dato: 21. mars 2019
Tid: kl. 19.00
Sted: Stormyra

Agenda
 1. Åpning
  a. Godkjenne stemmeberettigede
  b. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  c. Valg av dirigent
  d. Valg av referent
  e. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 2. Årsberetningen
 3. Regnskap med revisjonsrapport
 4. Innkomne forslag 
 5. Budsjett 2019
 6. Valg

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 uker før Årsmøtet, dvs 7.3.2019. 
Forslag kan sendes til leder@bynesetfotball.no

Vel møtt!

Styret

Det er ledig plass for annonsering på bladets bakside. 
Ta kontakt med redaktøren.

Vi ønsker

på Flatåsen velkommen som annonsør på bladets bakside.

Samtidig sier vi takk til                                         for støtte gjennom mange år.Kia Trondheim
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Fotball

Arbeidsutvalget/Hovedstyret

2018
ÅRSMELDINGER

Styret / administrasjon
AU har bestått av følgende:
Merete Blokkum,  leder
Ann Iren Øyaas nestleder/ kasserer
Kari Myrland  administrasjonsleder 
 (fra 1.1.18 -  
 1.10.2018)

Formelt sett skal Årsmeldingen følge 
driftsåret og avleveres i tråd med dette. 
Idrettslaget har over tid etablert en prak-
sis der meldingen også inkluderer virk-
somheten fram til Årsmøtet. 

1. Aktivitet
Medlemmer
Ihht Norges Idrettsforbund(NIF) sin lov-
norm skal alle idrettslag ha et godkjent 
elektronisk medlemsregister med over-
sikt på individuelle medlemmer. 
Årsmøtet satte kontingenten for 2018 til 
100 kr, minstesatsen for medlemskontin-
gent satt av NIF.
Pr 31.12.2018 er det registrert 748 med-
lemmer i Byneset IL.
Ihht vedtak på årsmøtet sendes faktura 
for kontingent 2019 ut i janauar/februar 
-19.

Alle avdelinger melder om god aktivitet. 
Dette kan en lese om i de respektive 
avdelingers Årsrapporter.  
Antallet aktive medlemmer er rekord-
høyt noe som igjen gir seg utslag i høy 
tildeling av aktivitetsmidler fra Idretts-
rådet. 

Nye aktiviteter
Idrettsskolen for 6 åringer
Årsmøtet 2018 vedtok å etablere idretts-
skole for 6 åringer. Idrettsskolen gir 
6-åringene et aktivitetstilbud som legger 
grunnlag til å mestre flere typer idrett. 
Gjennom mestring og læring av flere 
ferdigheter, vil det bli lettere for barnet å 
velge veien videre innenfor de særidret-
tene BIL tilbyr fra de blir 7 år. Idretts-
skolen har hatt stort oppmøte og jeg vil 
takke barn, aktivtietsledere og foreldre 
for deres entusiasme og oppslutning om 
aktiviteten.  

Sportmix 
Byneset IL og Leinstrand IL har i samar-
beid startet tilbud om Sportmix for ung-

domsskoleelever. En gang i uka inviteres 
det til ulike aktiviteter og mye moro. 
Sportmix er spesielt tilpasset ungdom 
som ikke deltar på annen form for orga-
nisert trening eller konkurranser, men 
som har lyst til å være fysisk aktive. 
Men det er åpent for alle. NRK Trønde-
lag laget sak om Sportmix, tilbudet om 
allidrett for ungdom, som vi har startet 
sammen med Leinstrand IL. Saken 
ble sendt både i radio, i Midt-Nytt og 
på nettsidene til NRK.  130 000 leste 
nettsaken og saken er delt over 5000 
ganger i sosiale medier. Byneset IL og 
Leinstrand IL, ble invitert til Komite for 
kultur, idrett og friluftsliv i Trondheim 
kommune for å presentere tilbudet samt 
hvordan kommunen kan bidra med ram-
mevilkår for å sikre at Sportmix kan bli 
et tilbud i flere idrettslag. BIL mottar 
henvendelser fra idrettslag fra hele lan-
det som ønsker råd og tips for hvordan 
de kan etablere et slikt tilbud for sine 
medlemmer.

2. Organisasjon
Faste medlemmer i Hovedstyret er: Le-
der i AU/Hovedstyret, nestleder/kasserer 
i AU/Hovedstyret, alle avdelingsledere, 
Idrettsbladets redaktør, samt ansvarlig 
for klubbhuset og tilsynsvakten. Admi-
nistrasjonsleder fungerte som sekretær.
Det har vært avholdt 6 møter i HS i 2018 
og 2 møter før Årsmøtet i 2119. Leder, 
nestleder og administrasjonsleder har 
ellers hatt nødvendig kontakt mellom 
HS-møtene. 

Årsmøtet 2018 vedtok en oppdatert or-
ganisasjonsplan for idrettslaget. 
For å konkretisere oppfølging av vedta-
kene, ble det arrangert et felles styremø-
te for alle avdelingene i begynnelsen av 
april -18. Temaet var hvordan skal av-
delingene samarbeide og støtte hveran-
dres aktiviteter? Her bled et besluttet at 
Håndballavdeligen og Fotballavdelingen 
minimum skal ha to koordineringsmøter 
pr år for å planlegge overgangen mellom 
sesongene slik at man unngår kollisjo-
ner og sikrer at barna kan delta i begge 
idrettene. Det kan også tenkes samarbeid 
mellom avdelingene om dommerutdan-
ning og keepertrening. 

Kontrollkomite
Ihht til idrettens lovnorm, valgte årsmø-
tet Kristian Steinshylla og Olav Opland 
inn i funksjonen som kontrollkomite. 
Kontrollkomiteens mandat er å påse at 
hovedstyret følger opp årsmøtets vedtak 
og budsjett. Det har vært avholdt 2 mø-
ter med kontrollkomiteen og de mottar 
referat fra Hovedstyrets møter. 

Administrasjonsleder
Kari Myrland tiltrådte 20 % stilling som 
administrasjonsleder1.1.18.
Stillingsbeskrivelsen omfattet ansvar for 
å overeat administrative oppgaver for 
idrettslaget, ansvar for medlemsregister, 
bistå avdelingene med innkreving av 
aktivitetsavgift , ansvar for kommunika-
sjon internt i idrettslaget og med andre 
samarbeidspartnere, samt  idrettslagets 
hjemmeside og sekretær for hovedstyret
Etter eget ønske sluttet Myrland i stil-
lingen 1.10.18.
Styret i Fotballavd har sendt bekym-
ringsmelding til Hovedstyret og under-
streker betydningen av ansettelse av en 
ny administrativ ressurs som kan avlaste 
de tillitsvalgte. Hovedstyret drøfter nå 
ulike former for tilknytning for å sikre 
administrativ bistand til laget. 

Anlegg
Klubbhuset på Stormyra er pusset opp 
høsten 2018. Håndball J 14 tok på seg 
dugnadsjobben og har sørget for et lyst 
innbydende klubbhuset med nytt kjøk-
ken. Vi håper dette bidrar til at klubbhu-
set forblir det naturlige samlingspunktet 
for klubben. 

Klubben søkte Trondheim kommune om 
støtte både til oppussing av klubbhuset, 
oppgradering av lysløypa samt sjøsport-
brygga, men fikk ikke tildelt midler i 
2018. Hovedstyret vil jobbe videre for å 
skaffe midler til nødvendige oppgrade-
ringer av idrettslagets anlegg. 
 
3. Informasjon
Idrettsbladet
Som ett av svært få idrettslag, har BIL 
hatt sin egen klubbavis.5 ganger i året 
dumper idrettsbladet ned i postkassen til 
samtlige husstander i bygda. Formålet 
med bladet er å skape en kanal i tillegg 

til hjemmesidene der idrettslaget kan 
komme ut med informasjon både for å 
holde medlemmene orientert om hva 
som skjer, men også for å motivere flest 
mulig til å ta et tak i lagets arbeid og 
utvikling. Jon Stene Opland ble langtids-
sykmeldt fra sin funksjon som redaktør 
for idrettsbladet. Marianne Jordhøy Hau-
grønning stilte opp og har fungert som 
redaktør fram til årsmøtet. Jeg til takke 
Jon og Marianne for innsatsen. Idretts-
bladet er en viktig kulturbygger for laget 
og bidrar til å synliggjøre bredden i 
idrettslagets aktivitetstilbud. 

Byneshelg i Byneshallen
Målet med helga var å presentere idretts-
lagets aktiviteter og tilbud samt en mu-
lighet for bygda å møte styremedlemmer 
og aktive. Alle avdelingene hadde stand 
i Bynesaulaen og ga informasjon om sitt 
tilbud.
Håndballavdelingen hadde serierunde 
og Fotballavdelingen arrangerte interne 
treningskamper. 
Fagerli brothers, fotballtriksere i ver-
densklasse og MOTambassadører viste 
sine kunster i Bynesaulaen. 

Byttehelg
Det er arrangert 2 byttedager hvor man 
kan kjøpe og selge brukt sportsutstyr. 
Målet er å arrangere 2 byttedager pr år i 
sesongovergangene. 

4. Økonomi 
Tano regnskap leverer regnskapstjenes-
ter til Byneset Il og dette samarbeidet 
fungerer svært godt. I skrivende stund 
foreligger ikke resultatet for 2018 så 
dette vil bli presentert på årsmøtet. 

Hallvertavtalen i Byneshallen har vært et 
viktig bidrag til lagets økonomi. Trond-
heim kommune tildelte sommeren 2018 
tildelt hallvertavtaler for 2 nye år. Byne-
set IL har fått tildelt hallvakt fra mandag 
til torsdag i Byneshallen . Moholt Cric-
ket Klubb er tildelt hallvaktene fredag – 
søndag. Trondheim kommune begrunner 
tildelingen med at 19 idrettslag søkte 
om hallvakter og det var kun 11 haller 
og det er et politisk ønske å inkludere så 
mange idrettslag som mulig i hallvert-
ordningen. Dette betyr at inntekten fra 
hallvaktjobben er halvert i kommende 
to- årsperiode. 

Vedrørende dugnadssalg
Behov for dugnadssalg, loddsalg, flas-
keinnsamling skal meldes inn til Hoved-
styret for å sikre nødvendig koordinering 
mellom avdelingene. Det er også utar-

beidet et årshjul for dugnadssalg med 
fordeling av tidspunkt og produkter mel-
lom avdelingene. 

Gjennom årsmeldingen vil jeg rette en 
stor og hjertelig takk til alle utøvere, 
trenere, lagledere, tillitsvalgte, hallvak-
ter, kampansvarlige, baneansvarlige, 
foreldre og supportere. På hver trening, 
aktivitet eller kamp viser dere våre ver-
dier likeverd, utvikling, respekt og 
toleranse i praksis. 

14.2.2019
Merete Blokkum
Leder Byneset Idrettslag

Styret har bestått av følgende
Vibeke Langørgen Leder
Egil Røstum Nestleder 
 (fra ekstraordinært  
 årsmøte)
Snorre Bache Økonomiansvarlig  
 (januar/februar) 
Tone Graneggen Økonomiansvarlig  
 (fra ekstraordinært  
 årsmøte) 
Bernt Langørgen Leder materiell- og  
 banekomité
Pål Skjervold Sportslig leder
Wenche Langlo Sekretær (fra 
 ekstraordinært 
 årsmøte)
Tommy Strandheim Styremedlem (fra  
 ekstraordinært 
 årsmøte)

Fotballavdelingen er den største avde-
lingen i Byneset IL med 285 spillere, 
38 trener og 16 lagledere.19 i frivillige 
verv. Vi har høy aktivitet - noe som gjen-
speiler seg i arbeidsoppgavene til blant 
annet styret.
2018 har vært et år med mye arbeid 
innad i fotballavdelingen, først etter 
ekstra ordinært årsmøte i mai ble styret i 
fotballavdelingen fulltallig. Til tross for 
dette har vi klart å opprettholde aktivi-
tets- nivået, men det har vært mye jobb.
Vi har arrangert 3 trener/lagleder møter, 
1 samarbeidsmøte med håndball, 2 sam-
arbeidsmøter med Leinstrand. Leder og 
leder bane & materiell har tatt fotball 
lederkurs 1. Leder har deltatt på 4 leder-
samlinger på kretsen, vi har deltatt på 2 
klubbforum med leder, sportslig leder 
og nestleder. Vi har gjennomført 2 møter 
med senior herre og det er et gjensidig 
ønske om en mye mer tettere dialog 

mellom styret og senior herre. Ellers så 
har vi deltatt på en del foreldremøte etter 
ønske fra lagene. Vi har som nevnt over 
hatt et ekstraordinært årsmøte. Styret 
har i 2018 hatt totalt 8 styremøter, samt 
budsjettmøter og forberedelses møter. I 
tillegg har styret hatt daglige avklaringer 
på mail, sosiale medier, telefonkontakt 
og fysiske møter med samarbeidspart-
nere og internt.

Sportslig
Vi hadde i 2018 totalt 25 påmeldte lag i 
serien i alderen 11 år og til senior.
De spilte tilsammen 251 kamper, og 
scorte 1124 mål. 7 lag deltok i OBOS 
cup før serien startet. For første gang 
på lenge har vi hatt påmeldt et damelag, 
som stilte i 7 ér serien i 2018.
7 lag har representert Byneset i barnefo-
tball på sonekvelder på våren, og 10 lag 
på høsten (inkl. idrettsskolen) og det er 
gjennomført 9 sonekvelder på Stormyra 
totalt for 2018, ca 3 kamper hver kveld.
I løpet av 2018 har vi hatt  ere trenere 
som har økt sin kompetanse. Vi har hatt 
med  ere trenere og spillere på Klubb 
BDO, som er en forløper til Team BDO. 
Klubb BDO er et trenerutviklingstiltak, 
og ledes av klubbtrenere. Team BDO er 
tilsvarende tidligere kretslag, og ledes 
av NFF Trøndelag. Brage Aune har del-
tatt på Team BDO i løpet av 2018, og 
han representerer Byneset IL Fotball på 
landslagsskolen i regi av Norges Fotball-
forbund.
Vi har deltatt med lag hele 47 ganger på 
cuper i nærområdet, samt på Storsjøcup 
i Sverige. Både G13 (7ér) og G16 (7ér) 
ble kretsmestere i 2018, meget impone-
rende!
Det har også vært stor aktivitet for våre 
nyeste dommere, og spesielt jentene fra 
2004 årgangen har vist strålende innsats 
på sonekveldene. Vi har 1 kretsdommer, 
Emil Sørgjerd.

Tine fotballskole
Tine fotballskole er fotballavdelingens 
største arrangement ble gjennomført den 
faste helgen i juni og over 3 dager. Det 
var i alt 98 deltakere, samt 71 vakter / 
oppgaver som f.eks kiosk vakter, rig-
ging, baking m.m
Vi hadde i alt 27 instruktører fra blant 
annet senior herre, G 19, G 16 og J14.
Jannicke Selvåg Williamsen og Mari-
anne Skånø Hanger var ansvarlige for 
Tine Fotballskole og gjorde en formida-
bel jobb i forkant, gjennom hele helga, 
og i etterkant av arrangementet. Vi har 
stor tro på at det er lurt å ha et team som 
er utenfor styret som jobber med fotball-
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skolen. Slik blir det mye mer gjennom-
førbart å får den oppmerksomheten ar-
rangementet fortjener, det er tross alt det 
største arrangementet vårt. Nytt av året 
var at instruktørene  kk et lite honorar 
for at de stilte opp hele helgen.

Satsningsområde 2018 - 2019
Jentefotball #jentanfrabøgda. Vi har 
dannet et jentefotball team og ønsker å 
sette fokus på jentene våre i klubben. 
Jentefotball er et satsningsområde i Nor-
ges fotballforbund, Norden og i Europa, 
derfor synes vi det var på sin plass at 
også vi skulle ha dette som satsnings- 
område i 2018 og 2019.
Jentefotballteamet består at Marianne 
Skånø Hanger, Eirin Holmø og Jane 
Haugrønning, som alle har jenter i klub-
ben. Jentefotballteamet har arrangert en 
felles fotball avslutning for jente- lagene 
i gymsalen på Rye skole. Samt en tre-
ningsdag i samarbeid med Leinstrand, 
hvor de hadde servering av lunsj etter 
trening i Bankhallen på klubbhuset på 
Leinstrand.
I tillegg til dette arrangerte Martin Sæ-
terbø og Lillian Haug Johnsen, (trenerne 
til J11) en jentefotball dag på Rye kunst-
gress, hvor klubben sponset lunsj og 
fotballer til alle deltakere.

Bane og materiell
På våren ble det kalt inn til dugnad for 
å samle opp gummi granulat på avveie, 
og for å sette opp nytt gjerdet rundt 
banen. Vi brukte 3 kvelder på dette, 
bra oppmøte på dugnadene. Granula-
ter som ble samlet opp, ble renset med 
en hjemmelaget soll og ført tilbake på 
matta med salt sprederen. Dette fungerte 
overraskende bra. Ellers har det gått sin 
vante gang med rydding og små vedlike-
hold. Bytting av noen nett på målene og 
hengt opp igjen fange nettet mot «mini-
banen».
TeBe Sport har foretatt dyprens av matta 
på forsommeren. Banen ble forsøkt kos-
tet minimum et par ganger i måneden. 
Utpå høsten kom det på plass to til i 
«banekomiteen» Geir Bjørnbeth og Knut 
Bodsberg er nå med å hjelper til med 
vedlikeholdet på Rye.
På Stormyra har det vært mye mindre 
aktivitet enn tidligere år. Det ble ar-
rangert Tine fotball- skole i juni samt 
sonekvelder vår og høst. Det ble bare 
spilt et par kamper på gressmatta i løpet 
av hele sesongen. Det er Byneset Golf 
som står for klipping og vedlikehold av 
gress- matta. Til å ta seg av resten av 
vedlikeholdet har vi med Jan Olav Schei, 
Jon Åge Haug og Stig Ronny Bjørbeth. 

Håvard Hanger stiller velvillig opp og 
klipper gresset på utsiden av banen med 
traktor og beite pusser 3-4 ganger i løpet 
av sommeren.
Haugrønning AS har også denne seson-
gen stilt hjullaster gratis til disposisjon 
for brøyting av banen på Rye kunstgress. 
Marius Megård tar seg av brøytingen 
med stor presisjon og entusiasme. Vi er 
takknemlige for den jobben Marius gjør 
på vinteren. Å vi føler endelig at ting 
fungerer også her. Værforholdene var 
ikke helt på vår side, mye snø og kaldt 
vær gjorde at vi slet med mye is på ba-
nen hele vinteren. Totalt ble det kjørt på 
3 tonn salt og det ble brukt et anselig an-
tall timer med brøyting, kosting, salting 
og is hakking for hånd. Her måtte både 
styret og foreldre trå til for å få banen 
sånn nogen lunde spillbar til OBOS cup 
kampene. For oss banemannskap er det 
veldig utfordrende med fotballkamper i 
mars (OBOS - cup).

Økonomi
Regnskapstjenester har vært utført av 
kasserer og Tano Regnskap AS. Regn-
skapet for 2018 viser en omsetning på 
kr. 1.764.877,- og et overskudd på kr. 
187.021,-.
Budsjettert overskudd er kr. 35.466,-. 
Årsaken til det høye avviket her er opp-
sparte midler for G19 sin treningsleir i 
2019 som det ikke var budsjetter med. 
Fotballavdelingen har ikke mottatt bin-
goinntekter pga. manglende registrerin-
ger i Brønnøysundregisteret.
I tillegg så er det i januar 2018 betalt kr. 
30.469,30 som er fakturaer for 2017.
Planlagt dugnad våren 2018 måtte av-
lyses pga. manglende koordinering av 
aktiviteter i idrettslaget totalt, dette ga 
tap av inntekter. Styret har hatt utfor-
dringer knyttet både til Spoortz og Tano 
Regnskap AS i 2018. Fotballavdelingen 
har avsatt kr. 100.000,- til kunstgress-
bane på Rye. Styret har hatt fokus på å 
holde budsjett, holde et høyt og fornuftig 
aktivitetsnivå og ha gode rutiner for 
inndriving av utestående poster.

Politiattest
Alle i frivillige verv i fotballavdelingen 
har pr dags dato framvist politiattest med 
unntak av noen få som er nye i vervene 
men disse har søkt.
Vi ønsker å takke alle som har bidratt 
i 2018, å takker for samarbeidet i året 
som har gått og ønsker alle lykke til med 
kommende sesong.

På vegne av Fotballstyret, 
Vibeke Olaussen Langørgen

Håndball

Styret i håndballgruppa består 
pr. idag av:
Tore Sørgjerd leder
Turid Forås nestleder
Gunhild Opland kasserer
Knut Sæter styremedlem  
Hege Engan styremedlem
Lise Christensen Styremedlem
 
Vi har i sesongen 2018/2019 avholdt 
månedlige styremøter, samt møter med 
våre trenere og foreldrekontakter.  La-
gene våre arrangerer egne foreldremøter 
etter behov. Det er en tradisjon at de 
eldste lagene melder seg på en reisecup 
på våren, og i år har vi flere lag påmeldt 
til Shell cup i Kristiansund. Det vil også 
i år bli avholdt et fellesmøte i forkant av 
denne, for foreldre, trenere og foreldre-
kontakter til de påmeldte lagene 

Det har de siste årene vært en økende 
arbeidsmengde for styret, grunnet en 
årlig vekst i håndballavdelingen, Større 
aktivitet er positivt, og en glede for både 
avdelingen og idrettslaget. Styrets med-
lemmer er dessuten ivrige og engasjerte, 
og bidrar til innholdsrike møter og har 
mange gode ideer og planer for videre 
arbeid. Sittende styre ser likevel nå et 
behov for å øke antall styremedlemmer 
for å fordele oppgaver og roller, og vil 
jobbe frem en modell hvor alle lag stil-
ler med en representant hver. At alle lag 
skal få medvirke inn i styrets arbeid, vil 
forhåpentligvis øke både engasjementet 
og ansvarsfølelsen. Vi tror at delaktig-
het gir oss et sterkere håndballmiljø og 
et enda bedre samhold og felleskap på 
tvers av lagene. Alternativt kan man ha 
ulike komiteer som består av represen-
tanter fra flere lag. 

Aktivitet
Byneset håndball har nå 120 spillere i 
alderen 7 år-13 år. Vi meldte på 13 lag 
til Trønder Energi serien ved oppstart av 
sesongen 2018-19, fordelt på følgende 
årskull: 

J14 (født 2004) – 1 lag 
J13 (født 2005) – 2 lag
J12 (født 2006) – 2 lag
G12 (født 2006) – 1 lag
J11 (født 2007) – 1 lag
G10 (født 2008) – 1 lag
J10 (født 2008) – 2 lag
J09 (født 2009) – 2 lag
J08 (født 2010) – 1 lag

Håndballavdelingen i Byneset IL har 
lenge hatt et godt samarbeid med 
Leinstrand IL, og omtrent samtlige lag 
består av spillere fra både Leinstrand, 
Spongdal og Rye. Dette er et felles løft 
for håndballmiljøet her og bidrar til et 
godt fellesskap mellom klubbene våre. 
Som i fjor, ønsker vi å rette en stor takk 
til Leinstrand IL.  En av fordelene dette 
samarbeidet gir tilbake, er at når elever/
spillere fra 3 ulike barneskoler møtes 
tidlig gjennom idretten, vil de allerede 
kjenne mange når de starter i 8 trinn på 
Spongdal, hvor elevene/spillerne blandes 
om i nye grupperinger enn de kjente, 
trygge klassene fra barneskolene. 

I inneværende sesong har Byneset hånd-
ball mange ivrige foreldre som trenere 
på alle våre lag. Målsettingen i fjor om 
at alle trenere skulle ta trenerkurs, er 
innfridd.. Det har vært gjort et arbeid 
med å rekruttere trenere til de eldste 
lagene, utenfor foreldregruppa. Dette er 
delvis innfridd.

Treninger foregår i Byneshallen, samt i 
bygda rommet på Leinstrand. Byneshal-
len på Spongdal er midt imellom «gren-
dene» her, og slik et naturlig samlings-
punkt. Med en så flott hall i nærmiljøet 
skulle vi gjerne hatt både flere treningsti-
mer og mer hensiktsmessige tidspunkt å 
trene på. De fleste lag har flere treninger 
i uka, og nesten alle fått mulighet til å 
trene i hallen. Antall medlemmer teller 
når man søker og får tildelt treningstid i 
kommunale haller, og vi kan ikke kon-
kurrere med store klubber selv om vi 
søker

Lagene våre har i varierende grad deltatt 
på cuper i nærområdet. De eldste lagene 
har videreført en innarbeidet tradisjon 
for å reise bort en helg på cup hver vår, 
og etter to år på Molde cup (2017 og 
2018) så er planen er å delta i Shell cup 
(Kristiansund)  våren 2019. Tradisjonen 
med reisecup i slutten av sesongen er 
utvilsomt et høydepunkt for mange, er 
både sosialt og spennende. 

Håndballgruppas mål er å videreføre og 
opprettholde et tilbud til alle våre spil-
lere, og i tillegg kunne tilby – beholde 
spillere som vil utvikle seg videre som 
spillere. For å kunne imøtekomme dette 
må vi nødvendigvis ha enda mer sko-
lering og avtale hospitering med større 
klubber for eldre års trinn. 

Skal vi lykkes med våre målsettinger 
er det helt avgjørende at foreldre viser 

initiativ, deltar  og er bidragsytere på 
trenersiden. Er det noen der ute som har 
lyst til å starte opp lag så vil vi i hånd-
ballgruppa legge til rette for dette. Det er 
bare å ta kontakt. 

Økonomi  
Økonomien i avdelingen er stabil. 
Hovedinntektskilder er tilsynsvaktord-
ningen i Byneshallen.  De faste utgiftene 
er i all hovedsak knyttet til deltakelse i 
serie, cuper, dommergodtgjørelse og av-
gift til Norges Håndballforbund.  Styret 
oppfordrer alle til å bidra til å få sponso-
rer til Håndballavdelinga, slik at alle kan 
få ta del i disse godene.

Håndballstyret vil gjennom årsmeldin-
gen benytte anledningen til å takke alle 
som har stilt opp for spillerne våre og 
også de som har funnet veien til tribunen 
i Byneshallen! 

Mvh Styret

Styret/administrasjon
Styret har bestått av følgende: 
Monica Elise Jenssen Avdelingsleder
Linn Therese Larsen Styremedlem/ 
 sekretær
Ann Iren Grønskag Styremedlem/ 
 kasserer

Styret har avholdt tre styremedlemmer 
der alle medlemmene i styret har stilt. 
Gjennom året har vi gjennomført mø-
ter med aktivitetslederne i allidretten 
og med trenergruppen i idrettsskolen. 
Det har blitt avholdt informasjonsmøte 
med foreldregruppen i allidretten for å 
samarbeide om de utfordringer vi har og 
hvordan vi best imøtekommer og løser 
dem. Samt få innspill fra foreldrene 
hva de ønsker for sine barn i allidretten. 
Oppmøtet ble dessverre dårlig, men vi 
fikk utvekslet en del idéer med de som 
møtte og vervet sårt tiltrengte aktivitets-
ledere. Vi har ikke tidligere hatt så stor 
og flott ledergruppe i allidretten. Tre 
ledere for gruppen 3-4 år: Stine Grostad, 
Trond Danielsen og Sunniva Svendsen. 
Også 5-åringene har dratt stor nytte av 
tre ledere: Rune Gomo, Lene Brå og 
Anne Marit Hegge. Før sommeren ble 
det avholdt informasjonsmøte til foreldre 
av kommende 1. klassinger angående 
vår nye tilbud, idrettsskolen. Dette ble et 
godt besøkt møte hvor foreldrene kom 
med mange gode innspill og Lise Fallan 

Barneidretten

meldte seg som teamleder av idretts-
skolen. Oppstartsmøte for idrettsskolen 
ble avholdt i august. Da var det flere 
som meldte seg som hjelpetrenere; Arve 
Skjøstad, Leif Erik Opland, Anniken 
Lie og Bjørnar André Ulstein. Begge 
styremedlemmene i barneidretten har 
også deltatt aktivt i drift av idrettsskolen. 
Styret har videre jobbet med utviklings-
planen for 5- til 10-åringene.

Dette året har allidretten klart seg godt 
med det utstyret vi har i Byneshallen, 
slik at det har vært kun mindre inves-
teringer i nytt utstyr. Noe har det blitt, 
blant annet slåballsett, bowlingsett og 
sett med vester, skjold og baller med 
borrelårsfunksjon som brukes til blant 
annet kanonball. Idrettsskolen har inves-
tert i mye nytt utstyr. Blant annet fotbal-
ler og håndballer til alle barna, bærbart 
håndballmål og vester. Vi var utrolig 
heldige som fikk Brøyting og vedlike-
hold Trondheim AS som sponsorer av 
idrettslagets skjorter.

Allidretten fortsetter å trene i Byneshal-
len, nå onsdager kl 17-18. Pga store 
utfordringer med å finne nok halltid til 
alle, deler vi hallen med håndball, jenter 
2010. Oppmøtet er i år også godt i alli-
dretten. Totalt stiller 30-40 barn samlet 
i begge gruppene. De minste barna har 
mye fokus på frilek, mens 5-åringene 
får enkel innføring i ballspill og utfor-
dringer i grunnbevegelsene. Idrettskolen 
har sin base i gymsalen på Rye. Totalt 
22 barn deltar. De har en variert årsplan 
som inneholder fotball, håndball, ski og 
skøyter, turn og svømming. Innebandy, 
sjøsport og taekwondo har vi også fun-
net plass til. Her har vi godt samarbeid 
med Leinstrand IL om ski og skøyter.

I november ble det igjen arrangert akti-
vitetslederkurs sammen med Leinstrand 
IL og Trøndelag Idrettskrets. Kurset ble 
hold ei helg i gymsalen på Nypvang og 
etter 16 timer med aktiviteter, teoretisk 
og praktisk, fikk 6 deltagere fra Byneset 
IL tittelen aktivitetsleder i modul 1-4.

Svømme/bade-tilbudet i Husebybadet 
er en populær aktivitet 1. lørdag i hver 
måned, september til mai.

Styret vil rette en stort takk til alle forel-
drene og andre bidragsytere som gjør det 
mulig for oss å tilby idrett til de minste 
på bygda. Dere stiller opp som aktivi-
tetsledere, trenere og tilsynsverter og det 
setter vi utrolig stor pris på. Sist, men 
ikke minst tusen takk til alle ungene som 
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kommer på trening hver uke og gir jer-
net. Dere er en liten inspirasjonskilde.

Økonomi
Allidretten har dette året noe større 
utfordringer med økonomien enn tid-
ligere. Hallvertsordningen, som er vår 
hovedinntekt, har som kjent blitt halvert. 
Med det også inntektene, men vi klarer 
å dekke våre utgifter som i hovedsak 
knyttes til leie av Husebybadet og gjen-
nomføring av aktivitetslederkurs.

Idrettsskolen har god økonomi gjennom 
tilskuddsordning til drift av idrettsskole 
fra Trøndelag Idrettskrets, samt aktivi-
tetsavgift. Utgiftene knyttes til innkjøp 
av utstyr og kostander i forbindelse 
med de aktiviteter vi gjennomfører som 
idrettslaget selv ikke tilbyr som svøm-
ming og turn.

Planer for 2019
Vi håper å fortsette det gode arbeidet 
med å fremme sunn, fysisk aktivitet til 
de minste på bygda i 2019. Med fokus 
på idrettsglede og mestring for alle. Vår 
største utfordring ligger i å får tildel 
gode lokaler fra kommunal side til å 
drive idrett i. Barnekullene har jevnt blitt 
større og små, til tider urolige kropper, 
trenger god plass å boltre seg på. Idretts-
skolen har vist seg å være en suksess og 
vi håper vi klarer å fenge like mye dette 
året med en god og variert aktivitetsplan.

På vegne av styret i Barneidretten,
Monica Elise Jenssen 11.02.19

Sjøsport

Styret / administrasjon
Styret har bestått av følgende:
Tore Lervang Leder, Seilsjef
Hilde Håbjørg Padlesjef
Arnt Amble Kasserer 
Bjørn Thrane Utstyrsansvarlig
Mona Parow Styremedlem  
 
Vi har hatt fem styremøter gjennom året. 
Styret har hatt jevn kontakt i lukket grup-
pe på Facebook og gjennom dugnader i 
sjøsportanlegget. 

Vi har hatt mye god aktivitet i 2018. 
Magne Mehli og Tore Lervang tok Tre-
ner 1 kurs på våren, og la opp et struktu-
rert opplegg for seiltreningene. Vi hadde 
mange interesserte barn innom trenin-
gene, men rekrutteringen i 2018 har ikke 
vært like sterk som i 2017 (men da var 

den meget sterk, og mange av rekruttene 
fra da henger fortsatt med).

På padlesiden hadde vi en mer utfor-
drende hverdag. Det var stor interesse for 
nybegynner- kurs, dato ble satt, kurshol-
der engasjert og alle de interesserte var 
innstilt på å gjennomføre. Men etterhvert 
som datoen nærmet seg datt flere av del-
takerne av, og kvelden før kurset var det 
bare 2 deltakere igjen, og vi så oss nødt 
til å avlyse. For 2019 tenker vi å kjøre en 
litt strammere linje med at de som melder 
seg må binde seg til kurset, med betaling 
på forskudd. Dette for å sikre gjennomfø-
ringen av kurset.

Aktivitet
På padlesiden har aktiviteten vært noe 
mer redusert en i 2018. Det ble ingen 
kurs, og fellespadlinger på tirsdager var 
det liten oppslutting på så de gikk ut.
Når det gjelder seiling, har oppslutnin-
gen og aktiviteten vært enda høyere enn 
i 2017. Det har vært fast seiling på tors-
dager kl. 17.15-20.00. Når det har vært 
for mye vind har vi hatt alternative akti-
viteter, som barmarksseiling, førstehjelp, 
knuter, puss av båt, o.l. 
I tråd med våre tradisjoner gjennomførte 
sjøsportgruppa arrangementer for ulike 
grupperinger av bygdas og byens ung-
dom. I år har dette omfattet:

• Sesongåpning for medlemmer og 
andre interesserte 1. mai

• Trener 1 kurs innenfor seiling 
med Optimist. Iens Ludvik Høst 
fra Norges Seilforbund kom til 
Trondheim og holdt kurset.

• 3. mai ble værstasjon i Ryebukta 
montert

• 21. oktober hadde vi dugnad (salg 
av kaffe, kaker mm.) på konserten i 
Bynesaulaen, der TrondheimSolistene 
var på besøk.

• Sesongavslutning 4. oktober

Anlegg og utstyr
Det har foregått hyppig og omfattende 
dugnadsaktivitet i sjøsportkjelleren og 
brygga året igjennom, med Bjørn Thrane 
som sentral ildsjel og drivkraft. Arbeidet 
har omfattet bl.a. 
• Ferdigstillelse av stativ for jollene 

nede ved bygga.
• På jollestativet er det bygget oppbeva-

ringsrom for seil, samt rom for tau, ror 
og kjøler.

• Lysthuset til Olve Strand fikk også litt 
maling, mot at vi får bruke det før og 
etter treninger. Takk for det, Olve!

Sjøsportgruppa har fire seiljoller type 
Feva, 3 Optimistjoller (for yngre rekrut-
ter), 13 klubbkajakker (7 for voksne, 4 for 
lettere padlere, 2 for barn), en sikringsbåt 
(16 fots rib med 50 hk påhengsmotor), en 
mindre gummibåt med 5hk påhengsmo-
tor og noe annet utstyr, inkludert ca. 15 
tørrdrakter og diverse vester.

Økonomi 
Sjøsportgruppa har hatt en hallvaktuke 
på våren og en på høsten, som ga gode 
tilskudd til økonomien. Med tro på en 
viss vekst i medlemstallet var det bud-
sjettert med en økning av aktivitetsav-
gift-inntekten i forhold til 2017. 
Leieinntekten på reolplasser i sjøsport-
kjelleren ble omtrent samme som året 
før og i forhold til budsjett. Men nesten 
alle tilgjengelige reolplasser er nå utleid, 
og ytterligere vekstmuligheter i leieinn-
tektene er meget små. 
Budsjettet var satt opp med å gå med 
et underskudd lik avskrivninger på sjø-
sportsanlegget . men pga. uforutsette 
inntekter på slutten av året, endte regn-
skapet opp med positivt driftsresultat. 
(Sjøsportanlegget skaffet vi full finansi-
ering til da det ble anlagt. Men bare en 
del av investeringskostnadene ble belas-
tet regnskapet da, noe som førte til me-
get store regnskapsmessige overskudd i 
2014 og 2015.)

Planer for 2019 
• Avplask og sesongåpning 1. mai
• Dugnader på utstyr og materiell gjen-

nom sesongen
• Plan med Rye skole uke 24
• 10 års jubileum for sjøsportgruppen.
• Padlekurs i løpet av våren mer info 

kommer
• Seiltrening ukentlig/sjøsport aktivitet
• Barnekurs i kajakk
• Fellestur for sjøsport

Ski-/friidrett

Styret
Styret består av: 
Kai Rye (leder)
Arnt Langørgen (styremedlem)
Anne Jorun Frøseth Wik (kasserer)
Edvind By (friidrett)
Arvid Røstum (friidrett)
Jan Arve Langørgen (sekretær).

Styret arbeider med planlegging av tre-
ninger, poengløp både for sommer
- og vinterhalvåret, skisamling i Ra-
mundberget, Bosbergheia Opp, Hanger-

våttan Rundt, St Olavsloppet, Bynes- /
Leinstrandrennet og dugnader.

Aktivitet
Ski/friidrettsavdelingen har sammen 
med Leinstrand IL, planlagt og lagt til 
rette for treninger sammen med Lein-
strand IL for aldersgruppen 5 – 13 år. 
Fra og med høstferien har det vært tre-
ninger på tirsdager for alle, samt torsda-
ger for den eldste gruppen. Treningene 
har i hovedsak vært lagt til Ringvål, eller 
Granåsen ved snømangel. 
Trenere fra Byneset IL ski/friidrett har 
vært Arnt Langørgen, ellers har Lein-
strand IL stilt med trenere, blant annet 
Joakim Sæter.
Alle poengrenn og poengløp ble gjen-
nomført i lysløypa på Klefstadhaugen, 
med varierende deltagelse.
Barn fra Byneset IL ski deltok på Mul-
tisportsuka (2 stk) og Meråker skiskole 
(5 stk), på sommer og høst. 
St Olavsloppet ble meget godt gjennom-
ført av deltakerne våre, og vi fikk en fin 
41.plass.
Bosbergheia Opp og Hangervåttan 
Rundt ble også gjennomført som plan-
lagt, med god deltagelse i Hangervåttan 
Rundt, og litt mer beskjedent oppmøte 
til toppen av Bosbergheia.
Ellers har vi utøvere fra 8 til 18 år som 
deltok på kretsrenn, hovedlandsrenn, 
Norges cup jr og NM jr.
Den årlige skisamlingen ble tradisjons 
tro lagt til Ramundberget i Sverige siste 
helg i november. Det var lite snø, men 
både barn og voksne fikk gått på ski på 
kunstsnø.

Byneset IL ski/friidrett har ingen med-
lemsavgift, så det er vanskelig å si hvor 
mange medlemmer vi har. Det har vært 
10-15 barn på treningene og opp til 30 
på poengrenn- og løp.

Økonomi
Økonomien har vært stabil de siste 
årene. Avdelingen har hatt gode inntek-
ter på parkeringsvakt i Fjellseterveien, 
hallvakt i Byneshallen og poengrenn/
løp. Vi har de siste årene hatt ca 50000 
kr i overskudd.
Utgifter for avdelingen har vært premier 
til poengrenn/løp, drivstoff  til scooter, 
strøm i lysløypa, skisamling i Ramund-
berget og St olavsloppet.
Medlemmer i Byneset IL ski/friidrett be-
taler ikke medlemsavgift, så vi har vært 
avhengig av inntekter fra dugnader.

Planer for 2019
Avdelingen har lenge hatt planer om å 

utbedre lysløypa og klubbhuset på Klef-
stadhaugen.
Det er søkt midler for dette til Trond-
heim kommune, men vi har fått avslag.
Vi vil på nytt søke om midler til kommu-
nen for utbedring, og håper på positivt 
svar, slik at vi kan forvalte lysløypa og 
klubbhuset for både nåværende og fram-
tidige brukere.

Lene Johansen Rye
for
Kai Rye
Leder for Byneset IL ski/friidrett.

Trim

Styret har bestått av følgende: 
Tora Rømo, Leder Kasserer
Hanne Vikan Sekretær, Nettansvarlig
Ingunn Westerbø ansvarlig for Aerobic, 
Step, Styrke, Zumba, Yoga
Ragnvald Haug, Toppansvarlig.

Det er avholdt faste styremøter i perio-
den og forskjellige saker er behandlet.

Aktiviteter
Trimavdelinga kom med et nytt tilbud 
2018, Yoga, så vi har hatt 3 trimkvelder i 
uka, både på vår og høst semestret. Del-
takelsen har vært stabil og god gjennom 
hele året, over 30 stykker trimmer fast. 
Vi benytter gymsalen på Rye skole søn-
dag, mandag og onsdag fra kl. 20.00 til 
21.00. Flinke og entusiastiske instruktø-
rer har vi hatt hele tida. I høst arrangerte 
vi Kickoff for å vise hva Trimavdelinga 
tilbyr de som ønsker å trimme i nær-
miljøet. Og alle som møtte på Kickoff 
fikk en T-skjorte med logo fra Byneset 
Idrettslag. Avdelinga har kjøpt inn en del 
utstyr som matter, høyttalere og yoga-
blokker i løpet av året.

Trimboksene ble åpnet den 1. mai, 
med servering av vafler, kaffe og saft, 
godt oppmøte av folk som koste seg i 
finværet. Trimavdelinga ønsker å takke 
alle ildsjeler og verter for servering ved 
trimboksene. Sesongen for trimboksene 
går fra 1. april til 30. september. Og i år 
ble det registret 20 stykker med over 40 
turer til trimboksene. Og vi hadde 6 per-
soner med over 100 registeret trimturer. 
Oversikt ble lagt ut i Idrettsbladet i No-
vember, vi fikk beskjed om noen feilre-
gistreringer, som nå er korrigert.

Toppturene har sesong fra 1. juni til 30. 
september. 9 stykker hadde registret alle 
toppene.

Sommertrimmen har gått hver onsdag kl. 
18.00 med forskjellige mål i nærområ-
det, både til topper og bokser. Turene er 
lagt opp slik at de tar 2-3 timer. Og noen 
av deltakerne har ved flere anledninger 
tatt på seg å ta med gruppa til nye og 
ukjente mål for flere i området. 

I vår gikk Trimavdelinga i samarbeid 
med Historielaget opp en gammel 
skolevei mellom Klefstadhaugen og 
Klemetsaunet. Noe uframkommelig på 
Klefstadhaugsida, men videre er det 
brukbar sti.

Økonomi 
Trimavdeling har god økonomi.

Planer for 2019
En av våre instruktører gikk ut i svan-
gerskapspermisjon fra årsskiftet, men 
erstatning er på plass. Vi kan for 2019 
tilby Yoga på mandager, Aerobic, Step 
på onsdager og Tabata på søndager. Me-
ner dette tilbudet er så brukbart at flere 
satser på trening lokalt på Byneset. 
Ellers vil det som alltid bli kaffe serve-
ring ved en del av trimboksene 1. mai, 
og sommertrimmen starter når innetrim-
men er ferdig i mai.
Byneset og Leinstrand Idrettslag har 
i samarbeid startet et nytt tilbud til 
undomskoleelever, Sportsmix, så Trim-
avdelinga vil bli styrket med et nytt 
styremedlem som har ansvaret for denne 
gruppen.
Trimavdelinga blir 30 år i 2019, noe som 
skal markeres i løpet av året.

Trimavdelinga takker for oppslutningen 
i 2018 og ser fram til en ny sesong med 
nye utfordringer! 

Styret

Innebandy

Styret har i 2018 bestått av: 
Arve Flatås, representant i hovedstyret, 
Øyvind By og Lars Johan Solhaug.

Det er ikke avholdt formelle styremøter, 
men gruppen har jevnlig kontakt i sam-
menheng med treningskvelder i hallen. 
Det har ikke vært fremmet saker som har 
hatt betydning for aktiviteten.

Daglig leder for Midt-Norge Bandyre-
gion, Åsmund Sjøberg og representant 
Jim Løvås har sendt styret løpende infor-
masjon om kurs og treningstilbud innen 



BIL   Mars 2019        1110        BIL    Mars 2019

regionen, samt tilbud om deltagelse i 
turneringer. Åsmund Sjøberg har også 
bidratt til at vår lokale aktivitet ble til-
delt viktig treningstid i Byneshallen. 

Styret har ikke evnet å igangsette bandy-
aktivitet for barn i de lavere alderstrinn, 
da barn gjerne fordrer noe mer oppføl-
ging, noe vi ikke har klart organisere på 
en god måte. Hvis det fremsettes ønske 
om å ta opp igjen innebandy for denne 
gruppen, trenger vi mer hjelp av foreld-
re, og tildelt egnede timer i hallen.

Innebandy har vært representert på to 
arrangement i regi av BIL

Rammetiden for innebandy i Byneshal-
len var fra januar på torsdager i tidsrom-
met 2000 – 2200, men ble etter sommer-
ferien endret til onsdager i tidsrommet 
2100 – 2300. Dette er sent på kvelden 
for mange og kan være årsaken til at 
flere av de yngste ungdommene ser ut til 
å falle i fra.   

Deltagelsen har etter sommerferien holdt 
seg på et stabilt nivå med ca. 15 - 20 
spillere, både ungdommer og voksne 
frem til årsskiftet.

Utstyret slites, men holder fortsatt god 
standard. Om nødvendig har innebandy 
god nok økonomi til å anskaffe nytt ma-
teriell.

Innebandy er løst organisert, men som 
deltager er det et krav at den enkelte 
er registrert som medlem av Byneset 
Idrettslag, og har betalt medlemsavgift 
og aktivitetsavgift.   

Styret har som mål å fortsette tilbudet 
med innebandy til faste tider for ung-
dom og voksne fra distriktet Byneset og 
Leinstrand. Unntaket er i skoleferien da 
hallen stenges. Våre ambisjoner er at 
treningen skal gi noe igjen til den enkel-
te deltager, men at det også rent sosialt 
skapes et hyggelig miljø i hallen.

12. Februar 2019
For bandystyret.
Arve Flatås

Trimavdelinga
Storheia opp

Gutter 14 - kretsmestere Futsal

Trimavdelingen feirer 30 år

Nok en gang blir Storheia Opp arrangert 
på Byneset 1. juli. Arrangementet er i 
regi av Rune Petter Vikan og Elin og 
Olaf Olsen. Den mest populære klas-
sen er familie- og turklassen. Her går 
startskuddet fra 18:00 og utover. Mange 
rekker da å komme på toppen for å heie 
konkurranseklassen som starter kl. 19 i 

mål. Det er merket løype, kaffe og vafler 
når turen er over og alt er helt gratis. Søk 
opp «Storheia Opp 2019» på facebook 
for mer informasjon. Oppmøtested er 
Spongdalsvegen 376. Arrangørene opp-
fordrer til å spre det glade budskap til 
bygd og by. 

I år er det 30 år siden trimavdelingen i 
Byneset IL ble etablert. For å markere 
dette utvider vi vår topptrim med et nytt 
turmål, Storheia. I anledning «Storheia 
Opp» 1. juli vil det være høytidelig 
åpning av den nye trimkassen. Trimav-
delingen vil også være tilstede under 
vaffelserveringen og dele ut premier 
til de deltakende. Grunnen til at vi har 
valgt Storheia er en økende interesse 
for akkurat denne turen i de siste årene. 
Igjennom «Storheia opp» arrangementet 
har flere blitt kjent med og tatt løypa i 
bruk. Etter endt sesong vil vi foreta en 
opptelling av hvem som har besøkt top-

pen flest ganger i ti ulike årsklasser, fra 
0-10, 10-20, 20-30, 30-40 osv. Vinnerne 
av hver årsklasse blir publisert og vil 
motta en premie. Trimavdelingen håper 
den nye trimkassen vil bidra til at enda 
flere kommer seg ut på tur og trening. 
Samtidig vil vi benytte anledningen til 
å tipse om våre seks andre topptrim-
kasser; Hangervåttån, Bosbergheia, 
Bykleivåsen, Bjørnaråsen, Flakkheia og 
Skogstadkjølen. Disse åpner også 1. juni 
og i kassene vil det finnes registrerings-
skjema. Veibeskrivelse til disse toppene 
finnes på idrettslagets sine nettsider. 
Trimavdelingen ønsker alle god tur! 

Fotballavdelinga

Første helga i februar møtte Byneset IL  Sverresborg i 1/8 finale hvor 
det ble 1-0 seier.  I 1/4 finale mot Nationalkameratene ble det 2-1 seier. 
Semifinale 3-0 seier mot Melhus. Og sist men ikke minst finale mot 
Freidig 2-1 som resulterte i at de ble kretsmestere i futsal. 

Avdelinger og aktiviteter



BIL   Mars 2019        12 BIL   Mars 2019        13

For første gang i historien stilte Byneset lag på NM stafett 
senior, og disse gutta sørget for en knall bra 57.plass (av 102 
startende lag) ! Meget habilt med to juniorer og en triatlet på 
laget!

Olve Johansen Rye, Eystein Relling og Jørg Johansen Rye.

Ski/friidrett
LITT INFO FRA BANDYGRUPPA!

Innebandy er en del av tilbudene som ar-
rangeres i Byneshallen i regi av Byneset 
Idrettslag, og gruppa har vært aktiv siden 
hallen ble åpnet. Treningstimene i hal-
len, som fordeles av kommunen sentralt, 
skal dekke behovet for flere avdelinger, 
så her er det konkurranse om spilletid. 
Bandygruppa har etter sommerferien fått 
tildelt onsdag kveld fra kl. 2100. 

Alt du trenger å ta med er treningstøy, 
gode innesko, og kanskje noe å drikke, 
så er du klar! Køller får du lånt i hallen, 
hvis du ikke velger å stille med din egen.

De fleste deltagerne er i aldersgruppen 
15 – 18 år, både gutter og jenter. I tillegg 

Bandygruppa
møter flere av en noe høyere alders-
klasse, noe som bare er med på å skape 
et godt miljø i hallen. 

Nivået på deltagerne spillemessig, er 
også svært ulikt fra person til person, 
og det er vel nettopp dette som gjør at 
alle kan delta og samtidig lære litt av 
hverandre. Med litt personlig engasje-
ment vil man samtidig ha utbytte av den 
fysiske aktiviteten ute på banen. Vi deler 
inn i lag på fem spillere med eventuelle 
innbyttere, og spiller fem minutters 
omganger med pause, avhengig av hvor 
mange lag som deltar. Det hele foregår 
i en uformell tone, men vi holder oss til 
noen enkle spilleregler. 

I pausen mellom hver spilleomgang 
kan de som har lyst benytte det flotte 
trimrommet, en avdeling som også kan 
benyttes i sin helhet, hvis man ønsker 
alternativ trening som et avbrekk.

Vi i bandyutvalget benytter denne spal-
teplassen i idrettsbladet til å slå et slag 
for trim og trivsel med innebandy som 
en positiv aktivitet en kveld i uka. Gjen-
tar til slutt vår treningstid, og ønsker alle 
velkommen til å besøke oss. 

Onsdager 21:00 - 22:30. 

På vegne av bandyutvalget
Arve Flatås 9321852 
 

Fra idrettsskolen på skøyteisen på 
Klett sammen med skøyteskolen til 
Leinstrand IL.

Barneidretten
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BYNESET IL FOTBALL SØKER
ENGASJERTE KVINNER / MENN TIL VÅRT ARRANGEMENT

TINE FOTBALLSKOLE

Kassesalg av nyplukket jordbær og bringebær
Blandings- og bjørkeved i 1000 liters sekker

Utleie av næringslokaler
Drenering med Rådahlshjul

 Olav Opland Opland Søndre Mobil: 932 19 569 Olav Opland

Ønsker du å gi støtte til løypekjøring på Byneset? 
I så fall er Vippsnr 108528. Frivillig beløp.
Mvh Skiavdelinga i Byneset idrettslag.F LY T T E M E L D I N G

Byneset IL Fotball 
vil informere om at årets 

TINE FOTBALLSKOLE
vil bli arrangert 
7. - 9. juni, 

da korpset har et 
stort arrangement 

helgen 14. - 16. juni 2019

Styret Byneset IL Fotball

Siden neste nummer av bladet 
først kommer etter at sjøsport-

sesongen er kommet i gang, gjør 
vi allerede nå oppmerksom på at 
sjøsportgruppa fyller 10 år i år, og 
vil markere begivenheten med et 
jubileumsarrangement fredag 24. 

mai på Langørgen Bekken gård, 
i etasjen over Sjøsportkjelleren. 

Nærmere opplysninger vil komme 
bl.a. på vår facebookside 

Byneset Sjøsport.

Samtidig vil vi nevne at vårt 
sesongåpningsarrangement 

(«avplask») som vanlig finner 
sted 1. mai kl. 13, og at første 

seiltrening blir dagen etter.

INFO
fra sjøsport

ENGASJERTE KVINNER / MENN SØKES
Byneset IL Fotball søker engasjerte 

kvinner / menn til vårt Tine Fotballskoleteam.

Tine Fotballskole er vårt største arrangement 
som arrangeres hvert år i juni for omlag 

100 fotballglade gutter og jenter.

Vi ønsker å få på plass et team som kan jobbe med 
gjennomføringen av dette arrangementet, alt det sportslige 
er det sportslig leder i fotballavdelingen som har ansvar for.

Har du spørsmål eller ønsker å melde interesse 
ta kontakt med Marianne Skånø Hanger på mail 

tinefotballskole@bynesetfotball.no eller 
Vibeke Langørgen på mail leder@bynesetfotball.no

Utfører alt innen hage og gårdsplass arbeid 

Ta gjerne kontakt for gratis befaring på 95067980 

• Støttemurer 
• Drenering
• Ferdigplen 

• Hageplanlegging
• Beplanting
• Beleggningsstein 

Anleggsgartner
Marius Megård

Anleggsgartner
Marius Megård

+47 950 67 980
marius@megard.no

Bynesveien 629
7070 Bosberg

707074
Utgiver: Byneset idrettslag
Ansvarlig redaktør: Merete Blokkum
Styremedlem: Marianne Jordhøy,  tlf. 988 49 402,  e-post: marjordh@trondelagfylke.no

Hjemmesider: http://urlm.no/www.bynesetil.          https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/hjem/?fiksId=1117



Vi støtter idretten på Byneset

Laila og Kolbjørn Frøseth
Myrsundveien 28, 7074 SPONGDAL

Tlf. 926 63 770

KLUKK-KLUKK
       eggutsalg
KLUKK-KLUKK
       eggutsalg

SPONGDAL   -   Tlf. 476 18 273

Vi utfører nybygg-tilbygg-rehabilitering-varme-sanitær

Glenn Jacobsen 40694600 • Terje Meek 40694700

Utleie av trivelige og godt 
utstyrte lokaler i Folkvang.
For leie ta kontakt på E-mail: 
utleiefolkvang@gmail.com
Mobil: 476 47 460

POST OG DAGLIGVARER MM.
7070 Bosberg    Tlf.: 72 84 36 10    Fax: 72 84 59 79

DIN NÆRBUTIKK

Vi utfører bl.a vaktmestertjenester, 
tre-felling, div. snekkeroppdrag, små 
maskinoppdrag, graving med beltegraver.

7074 Spongdal  Tlf.: 926 91 400

BRANNSIKRING

Telefon 92 68 25 55
www.rhprosjekt.no

Ønsker du å støtte idrettslaget med en annonse? 
Vennligst kontakt Marianne H Jordhøy, tlf. 988 49 402

REGNSKAP FRA A TIL Å
Til både små og store bedrifter, tjenester innen regnskapsføring, 

rapportering og økonomisk rådgivning. 
 Vårt fokus – din tid mer effektivt  

72 87 82 00             melhusregnskap   www.melhusregnskap.no

Tlf: 
72 59 19 01 

Mob. Geir: 
917 50 067

Cafe 
Catering
Selskap 
Kaker

BILSALG-KJØP-INNBYTTE-FINANS
60 års erfaring – stort kontaktnett   99693051  -  92451283

Tlf. 
928 35 560

E-post: jacsnekk@online.no

Odd Niklas 
Haugrønning

Kassesalg av nyplukket jordbær
og bringebær

Mobil: 930 48 756

Utfører alt innen hage og gårdsplass arbeid
• Hageplanlegging	 • Støttemurer
• Beplanting	 • Drenering
• Beleggningsstein	 • Ferdigplen

Ta gjerne kontakt for gratis befaring på 950 67 980

Fremstad & Rokseth as
RINGVÅLV. 22, 7080 Heimdal

AUT. ELINSTALLATØR

Alt av elektroinstallasjoner i Trondheimsområdet.
Velutstyrte biler og montører som yter topp service.

Tlf: 72 8 4 67 75
firmapost@fremstad-rokseth.no

www.fremstad-rokseth.no

Vi utfører:  Vi leverer:
• Graving • Grus og pukk
• Transport • Sprengtstein
  • Matjord

Lars Høyem AS  -  tlf. 95 80 16 01  
E-post: roger@hoyem.no  –  www.hoyem.no

Mekonomen Bilverksted på Flatåsen
Tlf: 99 44 89 00 // Kundemottak@autokonsult.no
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