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Leder i Byneset idrettslag 
Svein Erik Nordbotten 
Tlf: 91332110 
E-post: sen@ecde.no

Kasserer i arbeidsutvalget, hovedstyret 
Siw Rødsjø 
Tlf: 98804634 
E-post: siwr@broadpark.no

Leder håndball 
Tore Sørgjerd
Tlf: 99589222 
E-post: tore.sorgjerd@entro.no

Leder fotball: 
Anders Strand 
Tlf: 95278566 
E-post: anders_strand@outlook.com

Leder innebandy 
Arve Flatås
Tlf: 93218520
E-post: aflataa@online.no

Leder Friidrett
Edvind By 
Tlf: 95758796
E-post: edvind.by@aasenbygg.no

Leder ski 
Kai Rye
Tlf: 41200546
E-post: kai-rye@tbrt.no

Leder trimavdeling 
Unn Randi Erlien
Tlf: 90145935
E-post: ure1@trondheim.kommune.no

Leder barneidrett 
Monica Elise Jenssen 
Tlf: 95842511 
E-post: jenssen.monica@gmail.com

Leder Sjøsport 
Hilde Håbjørg 
Tlf: 45471215 
E-post: hhabjorg@gmail.com

Redaktør Klubbavisa 
Marianne Haugrønning Jordhøy 
Tlf: 98849402 
E-post: mhaugroe@online.no

Ansvarlig utleie klubbhus 
Rolf Høyem 
Tlf: 92699001 
E-post: rolhoyem@broadpark.no

Webansvarlige 
Olai Wanvik 
Tlf: 45432462 
E-post: owanvik@mac.com

Lederen har ordet

Oppslagstavla
STOFF TIL IDRETTSBLADET

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

UTLEIE AV KLUBBHUSET
Ta kontakt med Rolf Høyem på mobil 92699001

Kjære medlemmer og andre lesere 
av Bynesbladet

Riktig godt nytt år!

Vi har nå gjort oss ferdige med 2016, 
og vinteren har kommet med alt av 
vind, snø, is og regn. Mye vær rett og 
slett. Vinteraktivitetene er imidlertid 
i full gang.

Fysisk aktivitet er godt for kropp og 
sjel. Vi kan ikke la været hindre oss. 
Det er bare å komme i gang på nyåret, 
både barn og voksne!

I den siste tiden har styret jobbet med 
oppdatering av medlemslistene. Det 
er krav fra NFF at medlemslistene 
skal finnes elektronisk, og det skal 
være oppført både fødselsdato og 
e-post adresse til alle medlemmer. I 
Byneset IL er det mange som er re-
gistrert som familiemedlemmer. Der-
for er vi nødt til å kontakte alle disse 
og få oppført alle familiemedlemmer 
som personlige medlemmer. Derfor 
har vi vært nødt til å ringe opp med-
lemmer for å få tak i disse opplysnin-
gene. Med ca. 700 på medlemslisten 
uten personlige data, så blir det noen 
telefoner. Fristen for arbeidet var 1/1-
17, men det er et omfattende arbeide, 
og vi har fått utsettelse ut inneværen-
de måned. 

Antallet medlemmer er en annen sak. 
Etter en periode med nedgang, ser det 
nå ut til at medlemsmassen har vokst 
betydelig. Vi har m.a.o. hatt stor re-
kruttering det siste året. I de yngre 
klasser har vi hatt stor pågang. Når 
disse inkluderes vil det vises godt på 
medlemstallet. Stor medlemsmasse 
tyder på at vi både har en god bredde 

i aktiviteter, og ikke minst aktive og 
dyktige frivillige som skaper an at-
traktiv fritidsarena for barn, unge og 
voksne.

Hjemmesiden er nå aktiv igjen. Hver 
avdeling er nå redaktør for sin side. 
Det som gjenstår er å bruke verktøyet 
mest mulig. Målet er at alle aktivite-
ter og all informasjon i lagene, mel-
lom lagene og til medlemmene, skal 
gå gjennom denne kanalen. Her vil 
også alle medlemslister ligge.

Den 20. mars kl. 1900 er det Årsmøte 
for BIL i Stormyra klubbhus. Vi har 
tro på at vi skal få publisert årsregn-
skapet i neste utgave av Bynesbladet, 
slik at det kan gjennomgås i god tid 
før Årsmøtet. Vi håper at flest mulig 
merker seg tidspunktet og møter opp.

En viktig sak på Årsmøtet er valg til 
Hovedstyret og alle styrene for de 
forskjellige avdelingene. Vi oppfor-
drer alle med interesse og engasje-
ment for Byneset IL til å melde seg 
for Valgkomiteen. Vår hovedoppgave 
er å aktivisere og inkludere ungdom, 
og engasjere disse på en slik måte at 
de utvikler sunne interesser og gode 
holdninger.  Dette bør være motiva-
sjon nok til bli med. Ta kontakt med 
valgkomitéen v/Roger Holm og meld 
deg på ”dugnaden”. 

Ha en utmerket vinter med 
mye aktivitet og moro i alle 
avdelinger og lag!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BYNESET IL 
Orgnr 983930662

Ihht vedtekter for Byneset Idrettslag, innkalles 
medlemmene herved til Ordinært Årsmøte.

Sted: Klubbhuset, Stormyra
Dato: 20.mars
Tid: 1900 

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 for 2018
6. Budsjett 2017
7. Valg

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 uker før Årsmøtet.

Årsmøtet er åpent for alle interesserte.

Styret

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FOTBALLAVD i BYNESET IL
Orgnr 983811086

Ihht vedtekter for Fotballavd i Byneset Idrettslag, innkalles medlemmene herved til Ordinært Årsmøte.

Sted: Klubbhuset, Stormyra
Dato: 20.mars
Tid: 1900 

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. Årsberetning
3. Regnskap med revisjonsrapport
4. Innkomne forslag
5. Budsjett 2017
6. Valg

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 uker før Årsmøtet.

Årsmøtet er åpent for alle interesserte. 

Styret

Utgivelser av idrettsbladet Byneset idrettslag 2017
NB Forandringer på 2 første utgivelser i forhold til oversikt i forrige blad!

Uke  6. Frist for innlevering av stoff er 18.januar. Bladet kommer i postkassene 8.februar.

Uke 10. Frist for innlevering av stoff er 15.februar. Bladet kommer i postkassene 8.mars.

Uke 23. Frist for innlevering av stoff er 16.mai. Bladet kommer i postkassene 7.juni

Uke 40. Frist for innlevering av stoff er 13.september. Bladet kommer i postkassene 
 4.oktober.

Uke 48. Frist for innlevering av stoff er 8.november. Bladet kommer i postkassene 
 29.november.
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Byneset IL Ski inviterte til 
ski-samling i Ramundberget 
i Sverige 24. - 27.november 
2016. 
Ramundberget ligger i Sve-
rige ikke mange mil fra Brek-
ken. Ca. 25 mil fra Trond-
heim. 
Dette var ei sosial helg med 
trening, lek og moro J
40 km løyper som var pre-
parert for både klassisk og 
skøyting.
Lørdag var det lagt opp til 
to økter. Første økt start kl. 
09:30 og andre økt kl 14:30 
med Vebjørn Midtun som 
trener.
Søndag ble det en litt lengre 
økt, start kl. 09:30. 

Løypene på mange mil pre-
pareres daglig, så her var alt 
lagt til rette for fine skiopple-
velser. De som ønsket kunne 
avslutte treningen med en tur 
i svømmebassenget på hotel-
let, noe som var svært popu-
lært for ungene.

Lørdag var det sosial sammenkomst med 
felles middag for alle.
Vi bodde i 6-manns leiligheter med kjøk-
ken, bad, stue og soverom. 

Gleder oss til neste samling og håper flere 
vil være med.
Flott ski-helg for store og små J

Skiavdelingen

Jervskogrennet 15.januar 2017

Iver godt i siget mot mål.

Mille blir godt mottatt av Emil og Ådne ved målgang.Siri snart klar for start.

Ådne og 
Emil godt 
fornøyde 

etter 
gjennom-
ført renn.

Premie-
utdeling.

Skisamling i Ramundberget
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Ikke mange lag i G13-klassen var på-
meldt Orkdal Energicup dette året. By-
neset 1 endte derfor med å spille mot 
Byneset 2 i gruppespillet, samt i slutt-
spillet. Gutta virket ikke til å ta den ut-
fordringen mindre alvorlig enn de andre 
kampene som foregikk mot Orkanger 1 
og 2.
 Årets første cup ga nødvendig 
matchtrening. Byneset-lagene gikk på 
noen smeller, men fikk samtidig pus-
set støvet av ferdigheter i både forsvar 
og angrep som blir nødvendig å spisse 
frem mot sesongstart. Uansett handler 
cup mest om å ha det trivelig både på og 
utenfor banen. 
 Desto triveligere da at Byneset-la-
gene fikk hedersbetegnelsen som årets 
Fair Play-lag under turneringen. Å fort-
satt gi jernet når det butter, ikke surne 
og vise god sportsånd etter kampene er 
dannelse man tar med seg videre i livet; 
på jobb, hjemme og på banen. 

Heder til G13
Uten hjelp fra hele fem G12-spillere vil 
G13-laget slitt med å avvikle cupen. Vi 
takker derfor disse spillere for kjempe-

innsats: Lasse Fremstad, Rasmus Ner-
land, Henrik Bjørsvik, Oliver Myran og 
Robin Rødsjø.

KOM DEG I FORM, DELTA 
PÅ INNEBANDY!

Typisk for tiden etter jul, treningssen-
trene er fulle av folk med gode nyttårs-
forsett, nå skal det trimmes, formen skal 
bli bedre. Og det er vel bra det, de fleste 
har bare godt av å øke turtallet en gang 
i blant. 
 Nå kan man vel saktens finne andre 
arena for å trimme, enn dyre trenings-
sentra. Hva med en rask gåtur for ek-
sempel, eller en tur på ski,- men så var 
det dette med snøen da. Det har vært en 
mild vinter så langt, med lite snø i lav-
landet, men i marka er det vel alltids et 
håp om skiføre.
 Byneset ligger på mange vis i en 
utkant av sentrum med alle dets tilbud, 
men til gjengjeld så har vi da den flotte 
Byneshallen! Her er aktivitetsnivået 
høyt nå i mørketiden, både for barn og 
voksne i alle aldersgrupper. Håndball, 
innendørs fotball, sportsdans og inne-
bandy for å nevne noe. 
 Å delta på innebandy er en del av 
tilbudene som arrangeres av idrettsla-

get, en aktivitet vi har drevet med siden 
hallen sto ferdig. Timene, som fordeles 
av kommunen sentralt, skal dekke be-
hovet fra så mange avdelinger, så her 
er det konkurranse om spilletid. Vi i 
bandygruppa er så heldige og har både 
tirsdag kveld, torsdag kveld samt deler 
av søndager til rådighet for våre delta-
gere. Noe vi benytter til fulle, men det 
er fortsatt plass til flere. Alt du trenger å 
ta med er treningstøy, gode innesko, og 
kanskje noe å drikke, så er du klar! Køl-
ler får du lånt i hallen.
 For å si litt om alder på deltagerne 
så er vel de fleste i aldersgruppen 15 – 
18 år, både gutter og jenter, og i tillegg 
noen voksne både foreldre og andre 
som trives i miljøet. Bildene som føl-
ger denne artikkelen er tatt en tilfeldig 
kveld og er ganske representativ for al-
dersfordelingen blant de 15 – 20 delta-
gere som møter opp.
 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 

Innebandy

den fysiske aktiviteten ute på banen. 
Vi deler inn i lag på fem spillere med 
eventuelle innbyttere, og spiller fem mi-
nutters omganger med pause, avhengig 
av hvor mange lag som deltar. Det hele 
foregår i en uformell tone, men vi hol-
der oss til noen enkle spilleregler, og vi 
blir stadig bedre. I pausen mellom hver 
spilleomgang kan de som har lyst be-
nytte det flotte trimrommet, en avdeling 
som også kan benyttes i sin helhet, hvis 
man ønsker å stå over bandy på banen 
en kveld vi har trening.
 Vi i bandyutvalget benytter denne 
spalteplassen i idrettsbladet til å slå et 
slag for trim og trivsel med innebandy 
som en positiv aktivitet et par kvelder i 
uka. Gjentar til slutt våre treningstider 
og ønsker deg velkommen til å besøke 
oss, slik at du kan sjekke ut om dette 
kan være noe for deg.

Tirsdager 21:00 - 22:30. 
Torsdager 20:30 – 22:00. 
Søndager 13:00 – 15:00

På vegne av bandyutvalget
Arve Flatås 9321852 

Gutta i G13 viser frem ”bøtta” som årets Fair Play-lag under Orkanger Energicup. 
Fra venstre bak: Marcus Williamsen, Vegard Lyng og Dovydas Razmus. 
Foran (f.v): Øystein Grimstad, Alfred Schjerve, Noah Leander Juul og Lukas Myhr.  
Leander Hoås, Henrik Braa og Linnea Sørgjerd var ikke tilstede da bildet ble tatt. 
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Bilder fra julecup/avslutning for håndball jenter 2004 og 2005

Andrea Aunmo 
Wold løper ikke 
med ryggen til 
ballen.

Et av lagene på 2005 er 
heiagjeng på sidelinja.

Mål på 2005 eller redning for 2004.

Nissedommer.

Nissen har dømt straffe til 2005.

To lykkelige håndballspillere 
fra hvert sitt lag.

Spill 2.

Felles oppvarming.
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Måned Dag Tid
September 2016 Lørdag den 03. 16.00-17.00
Oktober 2016 Lørdag den 01. 16.00-17.00
November 2016 Lørdag den 05. 16.00-17.00
Desember 2016 Lørdag den 03. 16.00-17.00
Januar 2017 Lørdag den 07. 16.00-17.00
Februar 2017 Lørdag den 04. 16.00-17.00
Mars 2017 Lørdag den 04. 16.00-17.00
April 2017 Lørdag den 01. 16.00-17.00

Aktiviteter i 
Husebybadet 
2016 og 2017

Årets tilbud for 
familier med barn i 
Barneidretten er på 
følgende datoer:

Velkommen til en morro 
aktivitet i badet J 
Saupstadringen 13

J  Vi gjentar suksessen fra 2016 J

LOPPEMARKED
lørdag 4.mars 2017 KL. 10 - 17
Bynesaulaen Spongdal skole

Er du i ryddemodus og vil kvitte deg med rene og pene 
SKO (barn & voksen), SKJERF, VESKER /SEKKER, SMYKKER (OGSÅ 
ØREPYNT,  ARMBÅND, RINGER), SLIPS, HJEMMESTRIKKA PLAGG 

(også umonterte) og sist men ikke minst; alt av TUPPERWARE!!!
(Andre lopper mottas dessverre ikke)

J  LOPPER mottas med takk J : 

Spongdal skole v/ Kjellrun Øyaas, Loppetelefon: 416 66 234 J

Arr. Byneset Sanitetsforening 

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

Graneggen
Bilglass og Solfilm
Trondheim - Byneset  73 901970

10 år som selvstendig 
bilglassfirma, over 18 års erfaring 
med bilglass.

Steinsprutreparasjon og ruteskift 
på alle bilmerker.

Solfilm for de fleste biler.
 
Godkjent bilglassverksted av 
Statens Vegvesen.

Jeg henter og bringer personlig 
din bil på Byneset.



BRANNSIKRING

Telefon 92 68 25 55
www.rhprosjekt.no

Redaksjonen: Marianne Jordhøy 7074 Spongdal tlf. 988 49 402 e-post: mhaugroe@online.no
Web-ansvarlig: Olai Wanvik 7083 Leinstrand   tlf. 454 32 462 e-post: owanvik@mac.com

Vi støtter idretten på Byneset

http://bynesetil.no/

Tlf.: 72 84 67 75

Laila og Kolbjørn Frøseth
Myrsundveien 28, 7074 SPONGDAL

Tlf. 926 63 770

KLUKK-KLUKK
       eggutsalg
KLUKK-KLUKK
       eggutsalg

Vi utfører:
Tomtegraving Natursteinsmuring
Veibygging Massetransport  Riving
Planering Vann- og avløpsarbeid

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

SPONGDAL   -   Tlf. 72 84 40 10

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

• Vi reparerer og skifter alle bilglass
• Vi henter og bringer bilen hjemme 

eller på jobb uten ekstra kostnad
• Gratis lånebil
• Vi vasker alle glass ut og 

innvendig samt støvsuger og tar 
en lett rengjøring innvendig.

Ivar Lykkes vei 4, 7075 Tiller, tlf. 73 79 02 10 – 
Haakon IIV gt Lade (Dekk1 lokalene) tlf. 73 79 02 02 
www.steinspruten.no

Sluppenvegen 10, 7037 Trondheim

Tlf. 73832670 /  
Eirik Håker: 932 27 173

Trondheim - Byneset

73901970


