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LEDERE I BYNESET IDRETTSLAG

Byneset IL har markert seg meget 
sterkt i starten av 2019.

Skiavdelingens to juniorløpere Jørg og 
Olve Johansen Rye, har representert 
Byneset i Norges Cup for junior. Begge 
gikk inn til svært gode plasseringer på 
alle distanser. Siden de to er de eneste 
aktive juniorløpere i avdelingen, kan 
det være vanskelig å stille lag på stafet-
ter, men det stopper ikke disse guttene. 
I Strindheimstafettene fordelte de etap-
pene seg imellom og gikk Byneset inn 
til en sterk 4. plass i juniorklassen. Vi 
gleder oss til å følge fortsettelsen!

NRK Trøndelag laget sak om Sport-
mix, tilbudet om allidrett for ungdom, 
som vi har startet sammen med Lein-
strand 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. 
Jeg ble sammen med leder i Leinstrand 
IL, Johanne Storler, invitert til Komite 
for kultur, idrett og friluftsliv i Trond-
heim kommune for å presentere tilbu-
det samt hvordan kommunen kan bidra 
med rammevilkår for å sikre at Sport-
mix kan bli et tilbud i flere idrettslag. 

Jeg mottar henvendelser fra idrettslag 
fra hele landet som ønsker råd og tips 
for hvordan de kan etablere et slikt 
tilbud for sine medlemmer. Tusen takk 
til dere ungdommer og foreldre som 
har tatt så godt i mot Sportmix; deres 
idrettsglede har vært til inspirasjon for 
mange i hele Norge!

Grunnlaget for å delta i aktiviteten 
i idrettslaget, er medlemsskap. Alle 
aktive medlemmer må løse medlems-
skap, for å være dekket av idrettslagets 
forsikringer. Medlemskontingenten er 
sendt ut på e-post i januar. Medlems-
kontingenten er 100 kr pr medlem pr 
år. De som ikke har vært medlemmer 
tidligere, kan melde seg inn via hjem-
mesiden, « Bli medlem».

Årsmøtet blir i år avholdt 21.3.19 kl. 
19.00 på Stormyra. Jeg håper så mange 
som mulig vil delta på årsmøtet og 
påvirke videreutviklingen av idrettsla-
get vårt.
 
Likeverd, Utvikling, 
Respekt, Toleranse

Lederen har ordet

Kjære medlemmer og bynesinger!

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.
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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
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Fotballavdelinga

Byneset juniorlag som består av fot-
ballspillere født fra 2000 – 2003 skal 
på treningsleir til London i vinterferien 
i februar. Turen er en «gulrot» for vi-
dere satsing for de eldste guttene i de 
aldersbestemte klassene. Interessen for 
treningsleiren har vært stor, og så langt 
er det 26 ungdommer som er påmeldt. 
Målet med turen er både trening og styr-
king av samhold i gruppen. Det er laget 
et sportslig program med syv trenings-
økter på anlegget White City Tiger Turf, 
som er lokalisert like ved Loftus Road, 
som er hjemmebanen til Queen`s Park 
Rangers. Banen ligger heller ikke langt 

Byneset junior

fra gamle ærverdige Wembley. I tillegg 
til masse trening er det sosiale viktig, og 
vi skal også på en fotballkamp samt at 
det arrangeres turer med felles opplevel-
ser i storbyen.

Byneset IL fotball har en klar og enkel 
strategi «Flest mulig, lengst mulig». 
Dette er også intensjonen bak denne 
turen. For å gjøre utgiftene overkom-
melig for spillerne har vi søkt om støtte 
til forskjellige lag og foreninger, samt 
gjennomført flere dugnader. Vi vil takke 
alle som har kjøpt tennbriketter fra våre 
spillere og alle som har gitt oss tomflas-

ker. Videre vil vi rette en spesiell takk til 
Byneset fjellstyre og Byneset felleslegat 
for helse og omsorg, for støtten vi mot-
tok.

Det overordnede målet med trenings-
leiren er å skape samhold blant ung-
dommene og gi et godt treningsmessig 
utbytte. Vi føler oss sikker på at dette 
blir en vellykket tur og et godt bidrag til 
sesongforberedelsene. Årets G-19 stall 
består av ca. 30 spillere, og vi ser fram 
til en god sesong for disse.

Gull i Tiller Futsal Cup 
på Byneset IL G14 med 
spillere fra både Byneset 
og Leinstrand.

Avdelinger og aktiviteter
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Treningssamling

Fotballavslutning
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Foran fra venstre: 
Natalie Rødsjø og Karoline Frøseth

Midten fra venstre: 
Line Victoria Ressås, Ayla Emine 
Leikvang, Sunniva Matilde Johnsen 
Schei, Kristin Vevik, Elise Sæterbø, 
Emma Malen Haugrønning 
Kristiansen og Elise Sund Husteli.

Bakerst fra venstre:
Elisabeth Solheim (trener), Sofie 
Kristine Rathe Bye, Ingeborg Brustad 
Moe, Emma Pedersen, Maren 
Lillebudal Risstad, Linnea Hanger, 
Mathea Skogstad og Veronica Ressås 
(trener).

Hilsen Byneset håndball jenter 2007

Tore Frengen
Glasservice

Jenter 2007

Jenter 2007 består av 15 håndballglade 
jenter.
I 2018 har vi fått oss nye reservedrakter, 
og overtrekksdrakter. 
Vi vil takke våre sponsorer som har 
gjort dette mulig 

Vil oppfordre alle til å støtte opp om 
våre sponsorer. Oppfordrer også alle til 
å komme å se på våre kamper. 
Følg Byneset håndball på facebook for 
en oversikt over Byneset håndball sine 
kamper.

Håndball

KLUKK-KLUKK
      eggutsalg
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Jenter 2009

Inkluderende, glade jenter fra Leinstrand, Rye og Spongdal har 
fortsatt lyst til å få med flere på laget. Vi trener med våre dyktige 
trenere, onsdager kl 16 i Byneshallen. 

Foruten gøy på trening og kamper, har vi også noen sosiale treff 
uten ball. 

Oppmann Ragnhild Høyem.

Førjulskos hjemme hos vår hovedtrener.

Fornøyde, ferieklare spillere i slutten 
av en leken, siste trening før jul med 

utdeling av nisseposer.

Fram til jul var sesongen til J13 
fra Byneset veldig jevn mot 
andre lag i serien. Noen kamper 
med knepent tap, og andre kam-
per med knepen seier...  og seire 
som dette bildet viser; fra kam-
pen med Melhus/Gimse der de 
vant 17 - 12. DET er gøy det...:)

Til sommeren vil denne flotte 
gjengen reise en uke på tre-
ningsleir til Kroatia. Der vil 
de få Kroatiske trenere som vi 
håper vil gi nye innspill med 
forbedret utvikling til hver og 
en. Vi håper og tror mestring, 
utvikling og forståelse vil stige 
til et nytt plan etter denne rei-
sen. Her får de også prøvd å bli 
mer selvstendig, og vi håper 
dette vil gi gruppen enda mer 
samhold og glede til å være 
sammen videre framover. 

Vårt motto: Rekruttere, begeis-
tre og beholde...:)

Denne turen vil bli finansiert 
gjennom maaaaange dugnader 
og flotte sponsorer. Og vi øn-
sker å takke alle dere som har 
bidratt, enten til levering av 
flasker, kjøp av kaffe eller lodd, 
varetelling og julefest o.a for at 
dere gjorde denne turen mulig 
for jentene... 
Tusen takk til alle støttespillere, 
for dere er like viktige for oss 
små som for de store... 

Kom å se oss på kamp da vel. 
Kampene finner dere på 
Byneset.il, og håndball sine 
sider, eller Byneset håndball på 
Facebook... 

Skrevet av mor på J13.

Oppdatering fra oss håndballjenter J13 
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Byneset har ett guttelag.
Det er i klasse G10/11, og de er født i 
2008 samt 2006. 

Vi ønsker oss flere gutter til å spille 
håndball med oss, og kontakt oss gjerne 
på Mail: Hegekristinengan@gmail.com. 
om du vet av noen som har lyst til å 
prøve.
Alle klasser er velkommen, og 
engasjerte foreldre ønskes som trenere.
Vi bistår med svar på alle spørsmål...:). 

Guttelaget koser seg sammen, og er 
meldt på i to serier pga alder.

Trenere er Hege Kristin Engan og 
Mathias Tverrvåg. 

Vi trener torsdager kl 16-17 i 
Byneshallen...  kom, kom gjerne!

G10-11 Byneset håndball

Byneset trimavdeling har nå startet opp 
igjen treningssesongen, og den første 
uka var det enormt bra oppmøte. Tre-
ningsplanen har forandret seg litt fra i 
høst, og vi har fått inn ny trener og nytt 
tilbud. Mandagene er det yoga og min-
fullness, med Beluga som trener. Onsda-
gene fortsetter Christin med sine timer 
variert mellom aerobic, step og styrke, 
og søndagene har vi nå ny trener: Ida 
Johansen Bjørnbeth, som tilbyr tabata-

Kontingentaksjon
Årets kontingentaksjon nærmer seg.
Medlemskontingenten gir mulighet til å delta på Byneset IL sine aktiviteter. Medlemskontingenten bestemmer også 
økonomisk støtte fra idrettsforbundet og kommune. Det er avgjørende for idrettslaget å ha en jevn medlemsmasse for å 
opprettholde en stabil økonomi til å kunne drifte og utvikle den aktiviteten vi ønsker. 
På årsmøte for 2018 ble det vedtatt at kontingenten skal fortsatt være på kr 100,- pr medlem og at den kan sendes ut i januar. 
Derfor kan man i løpet av januar forvente en mail med faktura for medlemskontingent i Byneset IL. Har man aktivert 
fakturabetaling på Vipps så kan kravet komme der. Fakturaen betales til Spoortz som er Byneset IL sin leverandør av 
medlemsregister. 

Vi ønsker oss mange medlemmer i Byneset IL også i 2019. Vi gleder oss til et nytt år med masse aktivitet og idrettsglede. 

trening. Dette er en form for sirkeltre-
ning, hvor man gjør ulike styrkeøvelser 
med egen kropp i intervaller på ca 30 
sekunder, med 15.sekunder pause. For 
eksempel armhevinger, pushups, knebøy, 
utfall. Dette er en effektiv form for tre-
ning, og passer så absolutt også menn. 
Det gjør naturligvis de andre treningene 
våre også, men ren tabata-trening må 
være midt i blinken for alle, uansett 
kjønn. 

Trimavdelinga
Se gjerne også treningene for en arena til 
å møte nye eller kjente fjes. 

Kom og prøv oss ut en gang eller to, 
for å se om det er noe for deg. Vi trener 
tre dager i uka, samme sted og tid som 
før. Om du har spørsmål, er du hjertelig 
velkommen til å ta kontakt med oss via 
vår Facebookside: Byneset Trimgruppe, 
eller direkte til Ingunn Westerbø, tlf: 
90162547. 
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I år som i fjor har Leinstrand IL og 
Byneset IL hatt et veldig bra samarbeid 
med felles skitreninger. Det har vært 
en stor vinn-vinn-situasjon for begge 
idrettslag ettersom at vi får flere skiglade 
barn. Treningene har vært delt inn i 4 
grupper. Skileik, yngste, mellomste og ei 
gruppe for de eldste, noe som gir et godt 
tilbud til alle. Treningene har foregår på 
tirsdager, men det har også vært mulig 
for de mellomste og eldste å være med 
på torsdager. 
 
Barmarkstreningene startet i oktober og 
ble gjennomført på Ringvål, men allere-
de i november fikk vi snø under skiene i 
Granåsen. Vi rakk akkurat å gjennomfø-
re ett par treninger på Ringvål før snøen 
regnet bort i julen. Årets første trening 
ble avholdt i gymsalen på Nypvang med 
alternative aktiviteter, veldig bra organi-
sert av Leinstrand på så kort varsel 
 
Det har vært en stor økning av antall 
skiglade barn, i mellomste gruppen har 
antallet ligget mellom 15-20 barn på 
treningene og det er utrolig hyggelig å se 
at så mange synes ski er gøy. Det duk-
ker jevnlig opp nye fjes og det setter vi 
stor pris på, men det er fortsatt plass til 
mange flere.
 
De fleste treningene har vært avsluttet 
med varm drikke inne på klubbhuset og 
på enkelte treninger har det blitt servert 
kveldsmat. Dette er en suksessfaktor da 
det skaper et veldig bra sosialt miljø.
 

Vi har fordelt treneransvaret i de for-
skjellige gruppene mellom idrettslagene. 
Vegard Stensheim og Ole Frøseth Wik 
har vært trenere i den mellomste grup-
pen med støtte fra andre foreldre. Barna 
har hatt en veldig bra utvikling og vi 
kan se at skiferdighetene har økt hos alle 
barna.  
 
Vi vil minne om at poengrennene starter 
opp igjen når snøen vender tilbake og 
alle er hjertelig velkommen til å delta.  
Vi får også delta på Leinstrand sine 
poengrenn, tidspunktene legges ut på 
Leinstrand ski sin facebookside. I tillegg 
til de lokale poengrennene blir det arran-
gert skirenn rundt om i Trondheimsom-
rådet der det er mulig for alle å delta. Ta 
kontakt med skiavdelingen hvis dere har 
spørsmål rundt tidspunkt, påmelding etc. 
 

Ski/friidrett

Vi ønsker til slutt å rette en stor takk til 
Leinstrand for det gode samarbeidet vi 
har hatt. 
 
Mvh
Ole
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Idrettsskolen har siden forrige blad vært gjen-
nom to runder med svømming i Husebybadet 
med instruktører fra Vestbyen Svømming. 
Her lærte barna enkle svømmeøvelser som 
er hentet fra nybegynnerkursene deres; hval, 
skilpadde og pingvin. Det var fokus på vann-
tilvenning, flyteøvelser, holde pusten, dykke 
under vann og enkle flyteøvelser. Aktivitets-
lederne og en del foreldre var kjempesporty 
og hoppet i vannet de også for å hjelpe de to 
instruktørene fra Vestbyen. 

Etter svømmingen gikk vi over til turn 
sammen med Trondhjems Turnforening i 
Toppidrettssenteret i Granåsen. To fredager 
var vi i lokalene deres med instruktører fra 
foreningen. Her var det fokus på kroppsbe-
herskelse, trening av indre styrke og balanse, 
spenst og utøving av grunnbevegelsene. Med 
kyndig veiledning fra instruktørene fikk barna 
to vellykkete kvelder med sprett og hopp på 
trampoline, i skumgropen, på høye og lave 
skummoduler og i enkle turnapparater.

Endelig kom kong vinter, men først hadde vi 
en liten testrunde med innebandy i gymsalen 
på Rye. Her var det både høye og lave køller 
og sikkert høye og lave skuldre hos foreldre-
ne. Alt under kyndig veiledning av vår egen 
Anniken Lie. Skiaktivitetene har nå startet så 
vidt på oppe på Ringvål og vi håper en god 
vinter vil gi oss en lang runde med vinterakti-
viteter. 

Allidretten har fremdeles godt oppmøte i 
Byneshallen. Her får barna både tilrettelagte 
aktiviteter og mye frilek som inkluderer alle 
grunnbevegelsene. Alt under veiledning og 
tilrettelegging av 6 flotte aktivitetsledere hvor 
nesten alle nå har NIF aktivitetslederkurs 
under beltet. Sammen med Leinstrand IL ar-
rangerte vi et todagers kurs sammen med 
Trøndelag Idrettskrets. 6 timer lørdag og 
søndag 24. og 25. november, samt et 4-timers 
E-læringskurs, fikk 7 personer godt med faglig 
påfyll og idéer til aktiviteter for barna i alde-
ren 3-6 år. Fra kretsen hadde vi med oss Ingar 
Ballo Sandum som med den beste innlevelsen 
og engasjement fikk oss til å føle oss som barn 
selv igjen. Med livet som innsats i aktivite-
tene. Ingar har mange år bak seg i barnehage 
før han gikk over til Trøndelag Idrettskrets og 
forstod virkelig vår målgruppe. 

I hallen er hinderløypa den mest populære 
aktiviteten da den gir mange muligheter til fri 
utfoldelse og forskjellig vanskelighetsgrad. 
5-åringene skal nå få forsøke seg på ski og vi 
håper det frister til mersmak gjennom vinte-
ren. 

Barneidretten
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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

Redaksjonen ønsker å takke
Redaksjonen ønsker å takke alle som har bidratt med støtte til avisa. 
Giroen er benyttet av mange allerede. Av erfaring vet vi at det også i januar og 
februar kommer inn støttebidrag.

Mange benytter også avisa for annonsering av små og store begivenheter på 
bygda. Dette setter vi stor pris på. 

En stor takk også til våre faste annonsører på baksida av bladet. 

Avisas kontonummer er:
4242 09 52265.

Redaksjonen

YOGA OG MINDFULLNESS – AEROBIC – STEP – STYRKE – SIRKELTRENING – TABATA
RYE SKOLE, MANDAG, ONSDAG OG SØNDAG  kl 20.00-21.00. 

Treningsplan for vårsesongen:

Mandag – YOGA OG MINDFULLNESS,  trener: Beluga
Onsdag – MIKS AV AEROBIC OG STEP,  trener: Christin

Søndag – TABATA,  trener: Ida

Pris totalt for sesongen:

1 dag i uka:  550 kr,  2 dager i uka:  950 kr,  3 dager i uka:  1100 kr

Om du velger en trening i uka, kan du  fritt velge hvilken dag i uka det passer for deg, fra uke til uke. 
Vi trener frem til starten på mai. Bare kom og prøv, og se om dette kan være noe for deg :).  Kom som du er. 

Dette skal være noe for alle.  

Vennlig hilsen Byneset Trimgruppe. 
Ved spørsmål, ta kontakt med Ingunn Westerbø,tlf:  90162547. 

Du kan også se mer informasjon på vår Facebookside:  Byneset Trimgruppe og  www.bynesetil.no

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

Tlf.: 72 84 67 75

Laila og Kolbjørn Frøseth
Myrsundveien 28, 7074 SPONGDAL

Tlf. 926 63 770

KLUKK-KLUKK
       eggutsalg
KLUKK-KLUKK
       eggutsalgVi utfører:

Tomtegraving Natursteinsmuring
Veibygging Massetransport  Riving
Planering Vann- og avløpsarbeid

e-post: firmapost@hoyem.no tlf: 95 80 16 00

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

- Et selskap i Bertel O. Steen konsernet
Østre Rosten 8 - 7075 Tiller
TLF: 94 80 50 37 - 95 42 10 07 - 90 10 44 90

Kia Trondheim

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
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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


