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Leder i Byneset idrettslag 
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Kari Myrland
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tore.sorgjerd@entro.no

Leder fotball 
Vibeke Langørgen 
Tlf: 994 07 446 
styret@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

Redaktør Klubbavisa 
Jon Stene Opland 
Tlf: 918 58 036 
jonsteno@online.no

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

LEDERE I BYNESET IDRETTSLAG Lederen har ordet

Nytt år, nye muligheter! 

Noen har kanskje satt seg som nytt-
årsforsett å bli sunnere, mer aktiv, 
gå ned noen kilo, bli mer organisert 
eller kanskje lære seg noe nytt og 
spennende.  Når vi nå er kommet til 
februar, ligger kanskje noen av nytt-
årsforsettene allerede tynt an. Byne-
set Il har som mål å legge til rette for 
at de som ønsker, kan drive fysisk 
aktivitet. I dette nummeret av Idretts-
bladet finner du en oversikt på aktivi-
tetstilbudet på Byneset. Ski/ friidrett 
tilbyr styrke/ sirkeltrening i gymsalen 
på Rye, trimavdelingen har aerobic, 
zumba og yoga/mindfullness. Vil du 
spille innebandy, kan man møte opp i 
Byneshallen torsdag kveld og bli del 
av det gode miljøet i innebandyavde-
lingen. Dersom man synes uteaktivi-
teter er best, har frivillige sørget for 
flott skøyteis på Stormyra hvor det 
også arrangeres løkkehockey for de 
som er interesserte og vi har en flott 
lysløype på Klefstadhaugen. La der-
for ikke dørstokkmila hindre deg, det 
er mange flotte aktiviteter i nærmil-
jøet!

17.-18.3.18 vil vi arrangere klubbhelg 
for Byneset IL. Klubbhelgen arran-
geres i Byneshallen og Bynesaulaen. 
Her vil det bli anledning både til å se 
og prøve idrettslagets aktiviteter samt 
foredrag om idrett, ernæring, skade-
forebygging og basistrening.  Mer in-
formasjon vil bli lagt ut på bynesetil.
no. Søndag 18.3.18 blir det byttedag 
i Bynesaulaen. Her kan du møte opp 
og kjøpe og selge brukt idrettsutstyr 
til en rimelig penge. Klubben bistår 
med å sette riktig pris, samt at vi vil 

være behjelpelig med å finne frem 
riktig utstyr til kjøperen.

En sak som har preget mediebildet er 
#meToo og mange varslingssaker om 
seksuell trakassering og uønsket sek-
suell oppmerksomhet.  Vi må dess-
verre legge til grunn at seksuell tra-
kassering også skjer i idretten. Som 
idrettslag har vi alle et ansvar for at 
våre barn, ungdommer og voksne 
opplever en trygg idrettsarena. Det 
er nulltoleranse for diskriminering 
og trakassering i norsk idrett. NIF har 
utarbeidet retningslinjer mot seksuell 
trakassering i idretten. Disse ligger 
tilgjengelig på bynesetil.no. Eventu-
elle varsel kan inngis til styreleder 
i BIL, Idrettskretsen eller man kan 
kontakte Norges Idrettsforbund sen-
tralt. 

13.3.2018 kl 19.00 er det årsmøte i 
Byneset IL i Auditoriet på Spongdal 
Skole. Årsmøtet med idrettslagets 
høyeste myndighet og medlemmenes 
anledning til å velge sine representan-
ter samt beslutte organisasjonsplan og 
budsjett for laget. Dersom noen har 
saker man ønsker fremmet på årsmø-
tet må de være styret i hende senest 
14 dager før, dvs. 27.2.18. Forslag til 
årsmøtet kan sendes til post@bynese-
til.no.  For å være stemmeberettiget 
må man ha betalt medlemskontingen-
ten for 2017 per 13.2.2018. Dersom 
noen ønsker å bidra til idrettslagets 
arbeid ved å påta seg verv, kan man 
kontakte valgkomiteens leder, Svein 
Erik Nordbotten på sen@ecde.no. 
Jeg håper jeg ser mange av dere på 
årsmøtet 13.3.18. 

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 2018

Uke   6 Frist for innlevering av stoff er 17. januar. Bladet kommer i postkassene 7. februar

Uke 10 Frist for innlevering av stoff er 7. februar. Bladet kommer i postkassene 7. mars

Uke 23 Frist for innlevering av stoff er 16. mai. Bladet kommer i postkassene 6. juni

Uke 40 Frist for innlevering av stoff er 12. september. Bladet kommer i postkassene 3. okt.

Uke 48 Frist for innlevering av stoff er 7. november. Bladet kommer i postkassene 28. nov.

Kjære medlemmer og sambygdinger.
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INNKALLING til ÅRSMØTE I BYNESET IL
Orgnr 983930662

Ihht vedtekter for Byneset Idrettslag innkalles 
medlemmene til ordinært årsmøte.

Dato: 13. mars 2018 
Tid: kl 19.00
Sted: Auditoriet Spongdal skole

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. Vedta organisasjonsplan 
6. Fastsette kontingent 
7. Budsjett 2018
8. Valg

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 uker før Årsmøtet, dvs. 27.2.18. 
Kan sendes til post@bynesetil.no

Vel møtt!

Styret

INNKALLING til ÅRSMØTE I FOTBALLAVDELINGEN I BYNESET IL
Orgnr 983811086

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

Dato: 13. mars 2018 
Tid: kl 19.00
Sted: Auditoriet Spongdal skole

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. Fastsette kontingent 
 6. Budsjett 2018
 7. Valg

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 uker før Årsmøtet, dvs. 27.2.18. 
Kan sendes til post@bynesetil.no

Vel møtt!

Styret
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Aktivitet Sted Tidspunkt Målgruppe Arrangør Kontaktperson Telefon

Aerobic Gymsal Rye Mandag og onsdag 
20 - 21

Ungdom og 
voksne

Trimavd Ingunn Westerbø 90 16 25 47

Yoga/mindfullnes Gymsal Rye Søndag 20- 21 Ungdom og 
voksne

Trimavd Ingunn Westerbø 90 16 25 47

Barneidrett/allidrett Byneshallen Mandag 17 - 18 Barn 3 - 6 år Barneidretten Monica Elise 
Jenssen

95 84 25 11

Svømming Husebybadet 1. lørdag i mnd 
16 - 17

Barneidrett Barneidretten Monica Elise 
Jenssen

95 84 25 11

Dans    Bynesaulaen Torsdag 20 - 22.15 Danseglade Gaulosen Danseklubb Dag Olav Uddu 90 08 11 47

Seniordans Byneset VHS Onsdag 13 - 15 Voksne Bynesringen 
Seniordans

Eva Berg 90 98 31 52

Seniordans Byneset VHS 3. torsdag i mnd 18 
- 21.30

Danseglade Byneset 
Sanitetsforening

Marie Syrstad 97 97 99 45

Fotball veteran Spongdal 
kunstgress

Ons- og søndag 
20.30

Fotball veteran Fotballavd Arild Vikan 98 21 02 66

Futsal Gymsal Rye Onsdag 21 - 22.30 Fotball veteran Fotballavd Arild Vikan 98 21 02 66

Innebandy Byneshallen Torsdag 20 - 22.00 Ungdom voksne Bandyavdeling Arve Flatås 93 21 85 20

Skyting Rye skole Byneset Skytterlag Bård Haugros 41 45 95 65

Skøyter Islagte baner på Stormyra og Rye skole

Sterk og stødig Gymsal Rye Mandag 13.15 - 
14.15

65+ Trh kommune

Sterk og stødig Folkvang Torsdag 11 - 12 65+ Trh kommune Eva Vikan 93 84 56 48

Sterk og stødig Folkvang Tirsdag 11 - 12 65+ Fra og med 13. 
februar

Styrke- og 

sirkeltrening

Gymsal Rye Onsdager 18 - 20 12 år og mer Ski/friidrett Roger Rokkones 72 84 36 01

Ski Skogly, Ringvål Tirsdag 18 - 19.15 Barn og ungdom Ski/friidrett Kai Rye 41 20 05 46

Aktiviteter våren 2018
Vi prenterer her en oversikt over ulike fysiske aktiviteter, i regi av Byneset idrettslag og andre. Vi kan ikke garantere 
å ha fått med oss alle tilbud som finnes på Byneset. Idrettslagets egne arrangment er for medlemmer.

Barneidretten se side 7
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Fotballavdelinga

Avdelinger og aktiviteter

Nytt damefotballag på Byneset!
I høst begynte etableringen av et nytt 
seniorlag for damer på Byneset. Laget 
består av jenter i et vidt aldersspenn, 
både innfødte bynesinger, tilflyttede og 
utflyttede. Vårt felles mål er fotball-
glede og aktivitet. Vi har hatt treninger 
både på Rye kunstgress og i Byneshal-
len. Nå holder vi til i gymsalen på Rye 
der vi møtes på tirsdager kl. 21.00. 

Oppmøtet har variert noe, men vi har 
fått etablert en spillerstall tilstrekke-
lig for å spille i syverserien til våren. 
Dette gleder vi oss veldig til. Alle nye 
ansikter er hjertelig velkomne, uansett 
om du kun ønsker å delta på treninger, 
eller både trening og serie. Fotballglede 
og et godt sosialt miljø er det viktigste. 
Vi har en facebookgruppe som heter 
”Byneset IL fotball – Damer senior”. 
Treneren vår Stine Trøen kan også 
kontaktes på 98868962.

Glade gutter, fra venstre: 
Aksel Lamøy, 

Iver Andreas Frøseth Sæterhaug, 
Ådne Langørgen og 

Kasper Frøseth.

Kretsrenn i Budalen på lør 13.jan. 
2018.  
Hele 6 stk fra Byneset med Jørg Johan-
sen Rye 2.plass gutter 16 år og Olve 
Johansen Rye 3.plass 18 år. Ådne Lan-
gørgen ble nummer 2 i gutter 11 og de 
andre i gutter 9 med respektable plasse-
ringer. Artig med så mange bynesinger 
på kretsrenn. 

Ski/friidrett



6        BIL    Februar 2018

Håndball

Fotoglade jenter i J2007

Her er gjengen 
samlet for å se 
håndballjentene spille 
Møbelringen cup.

Fra v: 
Elise, 
Line Victoria, 
Sunniva, 
Linnea, 
Kristin, 
Emma Malen, 
Ayla og 
Emma.
Foran; trener Bente.

Foran fra v:
Mathea, 

Elise og Anna.
Bak fra v: Linnea, Sunniva, 

Emma Malen, 
Elise og Sofie

Foran fra v: Karoline, Ayla og Line Victoria
Bak fra v: Elise, Natalie og Kristin

Foran fra v: Emma Malen og Ayla
Bak fra v: Mathea, Line Victoria, Kristin, 

Elise, Linnea og Sofie

Her er ett lite utvalg bilder av J07.
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Vi vil så smått starte opp 
igjen litt aktivitet med 2 
ganger pr. måned på ons-
dager fom den 14.02. Vi 
vil da ønske alle nye og 
gamle medlemmer vel-
kommen. Arnt Amble vil 
vise lysbilder fra en lang 
karriere innen seilsport. 
Dette vil skje i møterom 
på Rye skole den 14. fe-
bruar kl 18.00. Når han er 
ferdig, vil vi bruke tiden 
til å planlegge ny sesong. 
Hvilke aktiviteter vi skal 
ha fokus på mot sesong-
start, og hva vi skal gjøre 
i sommer. Det vil komme 
mer info om datoer for 
aktiviteter og kurs i neste 
nummer av idrettsbladet, 
samt på idrettslagets 
hjemmeside bynesetil.no Siste båt på sjøen 2017

Sjøsportgruppa

Barneidretten gjennomførte i et sam-
arbeid med Leinstrand IL, aktivitets-
lederkurs for 8 deltagere 18. og 19. 
november. Sør-Trøndelag Idrettskrets 
hentet opp Atle Rolstadaas fra Oslo 
for å holde kurset. Gjennom e-læring, 
foredrag og praktiske øvinger, kan nå 4 
personer fra Byneset IL titulere seg ak-
tivitetsleder innen barneidrett. Disse er; 
Barbara Ross, Kristin Vedin som begge 
er aktivitetsledere i allidretten, Linn 
Therese Larsen, styremedlem i Bar-
neidretten og Maiken Hoskelsen hvis 

Barneidretten
datter deltar i Barneidretten. Kurset var 
godt gjennomført og vi ser frem til yt-
terligere samarbeid med Leinstrand IL. 

Utover våren gjenstår det svømming 
første lørdag hver måned kl 16 – 17 i 
Husebybadet, Saupstadringen 13. 3. 
februar, 3. mars, 7. april og 5. mai. 
Tilbudet er til familier med barn som 
deltar i barneidretten/allidretten og har 
betalt aktivitetsavgift.

Ellers hadde vi en kjempeflott juleav-
slutning i Byneshallen med over 35 
barn. Og sannelig kom ikke nissen. 
Jevnt over gjennom høsten har vi hatt 
rundt 30 barn som deltar på allidretten 
hver mandag kl 17 – 18 i hallen. Barna 
deles inn etter alder og 4 flotte aktivi-
tetsledere loser ungene gjennom timen 
sammen med foreldrene. Aktivitetsle-
dere denne sesongen er Rune Gomo, 
Barbara Ross, Kristin Vedin og Kari 
Myrland.

Se bilder side 4 og 11.

Idrettslaget avdeling ski/friidrett har 
trening i gymsalen på Rye hver onsdag 
mellom klokken 18 og 20. Her er det 
fritt for alle aldersgrupper og kjønn fra 
12 år. En engasjert og kompetent Roger 
Rokkones leder an.

Vi besøkte gruppen siste onsdag før jul. 
Det var litt mindre oppmøte enn van-
lig. Baking og rengjøring til jul krevde 
vel sine folk. Etter en god oppvarming 
fulgte gode øvelser i spenst og styrke. 
Roger brukte også anledningen til å 

Styrke- og sirkeltrening
instruere i løpsteknikk og la vekt på 
det merforbruket av krefter det betyr 
når vi løper feil. Han legger vekt på at 
deltakerne lærer om betydningen av å 
ha en god motorikk. Gjennom dette blir 
effekten kaloribruken bedre og det blir 
lettere å utføre øvelsene.

Noen øvelser virket krevende. Hver 
enkelt deltaker bestemmer i stor grad 
sitt eget tempo.. Det viktigste er god 
trening og trivsel. Utstyrsmessig vil 
Roger gjerne ha mer å hjelpe seg med, 

særlig vekter. Det får bli en sak for 
neste sesong, mener han.

Deltakelsen varierer, men det er all-
tid plass for flere. Flere avdelinger i 
idrettslaget som ski, håndball og fotball 
har stor aktivitet og henvender seg i 
noen grad til de samme personene. 
Roger ønsker flere velkommen til gym-
salen på Rye. Skjevfordelingen kjønns-
messig er det mulig å rette på. Derfor, 
kom an damer!
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Tilbakeblikk

Vi tok en prat med brødrene, Anders 
92 år og Harald 86 år. Brødrene er 
født og oppvokst på Hove Øvre på 
Hangersletta. Anders bor nå på Byne-
set helse- og velferdssenter. Han var 
gårdbruker på Høstad Nordre Øvre i 
32 år og har sin agronomutdannelse fra 
Skjetlein. Som pensjonist bodde han 30 
år på Ranheim. Harald bor i sin bolig i 
Hangerslettvegen 796. Harald har yrke-
skole for jern og metall, bilmekaniker-
skole og treårig teknisk aftenskole. Han 
har arbeidet på verkstedet, som sjåfør 
og som plassjefved Bynesruten AS på 
Spongdal.

Vi møtte to hyggelige og lavmælte 
karer. Men for en oversikt og hukom-
melse. Det kan mange misunne dem. 
De visste mye om slektsforhold, lokale 
forhold på Byneset og rundt om. Det 
ble to interessante timer på rommet til 
Anders.

Begge drev allsidig idrett, men ski var 
hovedsaken med deltakelse i løp som-
mers tid. Anders foretrakk langrenn 
mens Harald konkurrerte mest i hopp 
og kombinert. 

Langrennsløperen Anders deltok i 
konkurranser lokalt og utenbygds. Ski 
var en stor del av vinteraktiviteten i 
hans ungdom og voksne alder. Sammen 
med andre i grenda arrangerte de lokale 
renn med løype som gikk fra Haugum 
, over Bjørnhaug og Høstadmyrene 
tilbake til utgangspunktet. Det var år-
lige bygdamesterskap hvor han hevdet 
seg godt, med mange seire. Utenbygds 
deltok han blant annet i Marka Rundt i 
Bymarka og Rensfjellrennet. De årlige 
stafettene mellom de da fire skolekret-
sene var forbundet med mye prestisje. 
Hangersletta hvor brødrene deltok, 
vant ofte. Knut Lundhaug, 2 år eldre 
enn Anders, deltok og vant ofte og var 
delaktig i Hangerslettas mange seire. 

Harald likte hopping best. Det var 
mange hoppbakker på bygda som 
Solunda, Bergsskaret og Gaustadbak-
ken. Det lengste hoppene kunne være 
omkring 50 meter. Han gikk rekrutt-
skole ved Garden. Senere deltok han 
ved fredsstyrkene i Gaza i 1961. Under 

Anders og Harald Hove, aktive skiløpere i etterkrigstida

oppholdet i Garden i 1953traff han de 
kjente kombinerteløperne Gunder Gun-
dersen og Arne Barhaugen. Sammen 
med blant andre Sverre Stenersen do-
minerte de kominertsporten internasjo-
nalt. Gunder Gundersen er også kjent 
for å ha introdusert ”Gundermetoden” 
som er dagens måte i drive kombinert 
på med hopp først og påfølgende jakt-
start. Inntil da var det vanlig med tre 
hopp hvorav de to beste var tellende. 
Deretter langrenn dagen etter med en 
vanskelig utregning som dessuten tok 
tid før vinneren kunne bli kåret. Beste 
hopper fikk ”damenes pokal” som 
populært ble kalt ”lengste stående”. 
Oppholdet i Oslo var nok en flott inspi-
rasjon for Harald til å fortsette i mange 
år som skiløper. Han likte hopp bedre 
enn langrenn og vant damenes pokal 
ved flere renn.

Harald deltok som Anders i renn 
utenbygds. Til renn i Granåsen brukte 
han motorsykkel med skiene fastbundet 
langs sykkelen. Når han skulle delta i 
Marikollen i Viggja, brukte han noen 
ganger robåt!

Idrettslaget arrangerte mange renn 
med utenbygds deltakelse. Et hopprenn 

i Solunda ble avviklet en lørdag med 
påfølgende fest om kvelden. Noen av 
deltakerne blant andre olympiames-
teren Arnfinn Bergmann overnattet til 
søndag. De tok da hoppskiene fatt og 
gikk til Lian via Bergsskaret. Det var 
tider det!

Ski og bindinger har hatt en rivende 
utvikling. Treski av mange treslag, 
faktisk fra riktig gamle dager av ask, 
gikk på omgang blant barna. Mange 
hadde hjemmelagede ski. Bjørkskiene 
egnet seg best når det var streng kulde. 
Utover i 1950 – årene kom det lami-
nerte ski. Splitkein hoppski avløste ski 
av heltre. Hoppski laget av hickoritreet 
ble avløst av laminatskiene. 
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Bindinger med fotstål og reim rundt 
skoen, etter hvert med stramming var 
brukt ut i 1950 – årene. Langrennsski-
ene gikk da ”Rottefella”. Rottefella er 
mye brukt også i dag, men er betydelig 

modernisert og tilpasset nye behov. 
Hoppskiene fikk ”Huitfeldt-bindingen” 
som var utstyrt med fotramme med 
reim og klype rundt hælen. Bindingen 
ble videreutviklet til den mye brukte 
Kandaharbindingen. Den hadde fo-
tramme med wire rundt hælen og 
stramming med klype foran foten.

Kondomdressen var ukjent for An-
ders og Harald. Til langrenn brukte de 
gjerne vindtette bukser og trøyer. Hop-
perne strekkbukser med strekk under 
foten, ullgenser og topplue som gjerne 
falt av under hoppet. Det var ikke 
snakk om luftmotstand og måling av 
skritthøyde den gangen disse konkur-
rerte.

Bekksømskoene var til allsidig bruk. 
Spesialskoene kom etter hvert, men 
med lave ankelskat i forhold til dagens 
hoppsko. Kom man bakpå i nedslaget, 
var det vanskelig å unngå fall.

Viktig med grunnsmurning av lang-
rennskiene. Det var viktig å brenne 
inn fjære som grunnsmøring og som 
kunne vare hele sesongen alt etter hvor 
mye de ble brukt. Østby-smurninga og 
senere Swix ble lagt under hele skiet. 

Festesmørning under midten kom se-
nere. Hoppskiene ble etter hvert grun-
net og vedlikeholdt med lakk. Voksing 
ga god gli. Nylakkerte ski gikk trådt i 
startet. Det var derfor viktig i ”gli de 
inn” før rennet.

Brødrene drev egentrening uten 
instruksjon. Læringen var å se på an-
dre. Heime på Hove ble det bygget ny 
driftsbygning i 1947. Her ble låven be-
nyttet som treningsstudio med spring-
brett, bukk og tykktråd som stram 
balanseline. Det enkle er ofte det beste! 
Framhaldsskolelærer Isak Brendsen 
Frøseth sørget for gymtrening i loka-
lene til framhaldsskolen på Hangerås 
Minde i 1940 – årene. I krigsårene ble 
det delvis stopp på grunn av restrik-
sjoner fra tyskerne og at Frøseth satt i 
fangenskap noen måneder. Det var god 
grunntrening og godt benyttet.

Vi kunne nok brukt langt flere sider 
i vår omtale av brødrene. Her har vi 
tatt for oss vintersesongen. De var også 
svært aktive deltakere i løp sommers 
tid, enkeltdistanser og stafetter. Vi tak-
ker for praten! 

Omtaler

Vi møtte Leif Erik i hans nybygde vå-
ningshus på Oplandsgjerdet. Her bor 
han sammen med kona Janne-Kari og 
barna Elias og Johanna Emilie på hen-
holdsvis 5 og 1 år.

Leif Erik ble født på nasjonaldagen i 
1980. Etter vanlig skolegang på Byne-
set, videregående skole og militærtje-
neste har han tatt mastergrad i økonomi 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. For 
øvrig det andre kullet som fikk slikt 
utdanningstilbud ved denne skolen. 
Han er nå ansatt som universitetslektor 
ved NTNU, Institutt for datateknologi 
og informatikk. 

Interessen for fotball kom i tidlig 
alder. Han deltok i aldersbestemte 
klasser for Byneset il til og med gut-
tefotball. Da forsvant flere spillere til 
andre klubber eller la opp, slik at det 
ble for få spillere som kunne danne et 
juniorlag. For å opprettholde kontakten 

med sporten han var så glad i, begynte 
han å dømme kamper. Han viste talent 
for dette og ved kurs og god oppføl-
ging fra krets og forbund, klatret han 
oppover ”dommerstigen” til han de-
buterte i 2008 som assistentdommer i 

Semifinale i NM mellom Viking og Sandefjord. Dommere er Leif Erik Opland, 
Dag Vidar Hafsås og Svein Inge Wiken.

daværende Tippeligaen, nå Eliteserien.

Allerede i 2010 fikk han oppdrag i 
internasjonale kamper. Blant mange 
kamper utenlands kan vi nevne at han 
var assistentdommer i EM-finalen for 

Leif Erik Opland, elitedommeren i fotball
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Styret for den nye idrettskretsen ble 
valgt 26. november i 2017. May re-
presenterer Byneset idrettslag og er 
medlem av styret i håndballavdelinga. 
Hun har hatt, og har fortsatt, mange 
tunge tillitsverv innen idretten, blant 
annet er hun nyvalgt nestleder i nye 
Trøndelag Idrettskrets. Har vært nest-
leder i idrettsrådet i fire år og sitter 
nå som leder av valgkomiteen. Hun er 
også leder av valgkomiteen i Norges 
håndballforbund, region Nord. Hen-
nes CV viser et enormt engasjement 
som kan ta pusten av fra enhver. Mer 
enn 20 år med frivillige verv! Det aller 
meste handler om håndball, med fire 
år som medlem av Norges Håndball-
forbund sitt forbundsstyre, som vel det 
mest fremtredende. Vi ba henne fortelle 

litt om seg selv og om oppgavene til 
idrettskrets og idrettsråd.

”Endelig sitter jeg her. I Kolvereid. 
Og vi skriver historie. Sammen med 
8 styrekolleger, alle fra et sted i nye 
Trøndelag; fra Hemne, Røros, Stjørdal, 
Grong, Kolvereid, Melhus og Skogn. 
Tenk det. Etter et og et halvt år med 
møtevirksomhet, hardt arbeid og invol-
vering fra alle deler av idretten, så er 
Nord - og Sør-Trøndelag Idrettskrets 
en saga blott. Trøndelag idrettskrets 
med 49 kommuner, 49 idrettsråd (lov-
bestemt for alle kommuner) og nesten 
1000 klubber og idrettslag pluss en 
administrasjon med 10 ansatte, er et 
faktum. Fra Rindal til Bindal, vi er 
Norges største idrettskrets.

May Romundstad nestleder i den nye Trøndelag idrettskrets

junior i 2013 mellom Frankrike og 
Serbia. Oppdrag i Champions League, 
Europa League og landskamper har 
det også blitt. I mars 2014 spilte Bay-
ern München CL-kamp mot Arsenal. 
Leif Erik var fjerdedommer og hadde 
blant annet en ”samtale” med Arsenals 
legendariske trener Arsene Wenger. 
Et morsomt bilde på Google viser at 
bondesønnen fra Byneset irettesetter 
treneren med et tydelig kroppsspråk. 
Av oppgavene som tilligger fjerde-
dommeren er å etterse at målnettene 
er riktig festet før kampstart. Leif Erik 
hadde en magisk opplevelse da han 
10 minutter før kampstart alene løp 
over banen med 50 tusen entusiastiske 
tilskuere på tribunen. Av høydepunkter 
kan Leif Erik også nevne cupfinalen 
på Ullevaal stadion mellom Follo og 
Strømsgodset i 2010. Etter 2015 har 

han konsentrert seg om oppdrag på den 
nasjonale arena.

Alle fotballklubber må skaffe dom-
mere. For Byneset il er det derfor av 
stor verdi at Leif Erik har representert 
laget i de fleste årene. Han dømte i 
noen år for Sverresborg, men etter på 
trykk fra Per Winsnes fant han tilbake 
til gamleklubben. Idrettslaget har nå 
flere personer som tar dommerkurs. 
Noe av utfordringen er å få disse til å ta 
videreutdanning slik at de kan dømmer 
kamper ut over de laveste aldersklasser.

Det er 13 hoveddommere i Norge. 
Disse er rangert og har innvirkning 
på hvem de har med seg fra kamp til 
kamp. Assistentdommerne teller 24, 
hvorav 2 er oppvokst på Byneset. Ved 
siden av Leif Erik deltar Svein Inge 
Wiken. Han har også dømt internasjo-
nalt, bor nå i Bratsberg og dømmer for 
Kolstad fotball. Byneset med sine 3000 
innbyggere er altså godt representert!

Trening er viktig også for domme-
ren. Det stilles krav til kondisjon og 
hurtighet. Det å holde rede på offside-
linja og sparket samtidig er vanskelig, 
men må øves på. Leif Erik sier at til 
syvende og sist blir de mest marginale 
avgjørelsene tatt på intuisjon og fø-
lelse. Her gis det ikke tid til å tenke seg 
om. Fotballforbundet arrangerer egne 
samlinger for toppdommerne i løpet av 
sesongen, hvor fokuset er analyser av 
situasjoner og trening på avgjørelser.

Kamp i Champions League mellom 
Chelsea og Schalke. Trener José 
Mourinho.

Videodømming er i ferd med å bli tatt 
i bruk internasjonalt. Mye kan vel tale 
for å det også vil gjelde norsk fotball 
over tid. Leif Erik er skeptisk til dette. 
Han mener et avbrudd i kampen som 
dette vil medføre, kan ødelegge in-
tensiteten og driven i kampene. Et lag 
som ligger under i spill kan ved en kort 
pause finne tilbake til sin stil og bringe 
motstanderen i ubalanse. Timeout i 
håndball er velkjent. Mye av hensikten 
med at trenerne krever timeout er å snu 
kampbildet. Leif Erik mener at man må 
være forsiktig slik at videodømming 
ikke endrer fotballspillet i for stor grad.

Mye reising. Med internasjonale opp-
drag kunne det bli omkring 100 reise-
døgn årlig. Etter 2015, hvor han døm-
mer kun norske kamper, kan antallet 
ligge på 30. Uansett en ikke ubetydelig 
reiseaktivitet, stort sett i helger.

Leif Erik har oppnådd langt mer enn 
det han noen gang har drømt om som 
dommer. Likevel innser han at livet 
byr på mange andre goder. Hensynet 
til familien og en stadig mer krevende 
jobb, betyr at dommeraktiviteten nå 
begrenser seg. Han har nytt godt av 
en arbeidsgiver som har lagt opp til en 
fleksibel arbeidsplan, og kona har støt-
tet helhjertet opp om hans store hobby. 
Han blir ydmyk når han forteller dette. 
Og med knappe 200 kamper på øverste 
nivå i Norge gleder Leif Erik seg til å 
sette punktum for dommerkarrieren i 
løpet av 2018.
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Jeg er stolt over at vi har greid det, og 
gleder meg til å ta fatt. Norsk Idrett har 
vedtatt et felles Idrettspolitisk doku-
ment, (IPD) som er retningsgivende for 
arbeidet vårt. Med den høyt hevede vi-
sjonen, IDRETTSGLEDE FOR ALLE, 
skal vi drive politisk påvirkningsarbeid 
for å bidra til å øke rammebetingel-
sene for klubber og lag. Frivilligheten 
skal styrkes som den bærende kraft i 
idrettslagene og gjennom kompetanse-
hevende tiltak skal vi bidra til å gjøre 
hverdagen enklere. Det høres kanskje 
ikke sånn ut, men alt handler om å 
få flere i aktivitet, og å beholde dem 
lengst mulig.

Selv om jeg er håndballjente i hjertet, 
så har jeg med årene blitt mest opptatt 
av nettopp aktivitet og idrettsglede. 
Hvilken idrett er ikke så viktig, ten-
ker jeg, vi skal ikke slåss om ungene, 
men tilrettelegge. Kanskje senke vårt 
eget ambisjonsnivå litt? Ved å møte 
utøveren på sitt nivå, gi utfordringer 
innenfor trygge og gode rammer, bidrar 
vi til mestring, utvikling og trivsel. Slik 
åpner vi for både bredde og topp.

Litt om meg: I et hus, i en hage med 
kirsebærtrær, midt i en kornåker, med 
utsikt til sjøen og til Byneset kirke. Det 
kunne ikke bli bedre, og det ble Hjem 
for meg fra dag en. Jeg er engasjert, 
aktiv og sosial både i jobben min som 
rekrutteringskonsulent, som mamma til 
fire og mormor til tre, samt etterhvert 
noen verv. Motsatsen er de nære ting. 
Naturen, roen, refleksjonen. Musikken 
og bøkene. Eller bare «å være».

Da min datter på 19 år ble alvorlig ska-
det i en trafikkulykke i 2010, ble huset 
mitt, Byneset og «bygda mi», balsam 

for sjelen og stedet å hente krefter i ei 
tøff tid. 

Etter å ha bodd i bygda noen år ringte 
jeg lederen i Idrettslaget og spurte om 
jeg kunne få bruke Byneset IL som 
klubbtilhørighet i mine verv. Som takk 
hadde jeg et ønske om å bidra i klub-
ben, om det var behov og ønskelig. 
Derfor sitter jeg i dag i håndballstyret 
og jobber i disse dager, sammen med 
mine styrekolleger, intenst for å få på 
plass en sportslig plan. Det er nå et år 
siden jeg flyttet tilbake til Byåsen, men 
det står fortsatt Byneset IL bak navnet 
mitt.

En artig kuriositet: Jeg debuterte på 
Freidig i toppdivisjon kvinner i 1975, 
da var jeg 15 år.

I høst har jeg gjort come-back (ikke 
noe stort..) på nystartet lag i National 
Damer 5.divisjon, på samme lag som 
min datter på 35. Lukta av sagflis og 
klister …”.

Norges idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komité (NIF) er det 
øverste organ i Norges største folkebe-
vegelse, med rett i underkant 2.100.000 
medlemskap fordelt på 11 338 idretts-
lag. NIFs visjon er ”idrettsglede for 
alle”.

Formål: NIF skal arbeide for at alle 
mennesker gis mulighet til å utøve 
idrett ut fra sine ønsker og behov, og 
uten å bli utsatt for usaklig og ufor-
holdsmessig forskjellsbehandling. 
Organisasjonen skal være en positiv 
verdiskaper for individ og samfunn og 
dermed styrke sin posisjon som folke-
bevegelse og drivkraft i samfunnet.

Organisasjonens arbeid skal preges av 
frivillighet, demokrati, lojalitet og like-
verd. All idrettslig aktivitet skal bygge 
på grunnverdier som idrettsglede, fel-
lesskap, helse og ærlighet.». NIF har 
hovedkontor i Idrettens hus på Ullevål 
Stadion. NIF har 54 særforbund og 18 
idrettskretser. Det er 366 idrettsråd. 

Idrettsrådene består av alle idrettsla-
gene i kommunen som er medlemmer 
av NIF. Alle kommuner med flere enn 
tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk 
ha et idrettsråd.

Idrettsrådet er et fellesorgan for idret-
ten i den enkelte kommune, organisert i 
NIF gjennom idrettskretsene og under-
lagt NIFs lover og vedtekter. Idrettslag 
med medlemskap i NIF blir automatisk 
medlem i idrettsrådet i sin kommune. 
Det er idrettsråd i nesten alle kommu-
ner (ca. 370 av 430). Der det ikke er 
idrettsråd har enten idrettskretsen eller 
et stort idrettslag - gjerne fleridrettslag 
– ansvaret for kontakt og samarbeid 
med kommunene.

Idrettskretsene har service- og støt-
teoppgaver overfor idrettsrådene og 
skal sørge for at det opprettes idrettsråd 
i alle kommuner. Idrettskretsene god-
kjenner også idrettsrådenes lovnorm.

Arbeidsområder: Idrettsrådet skal ar-
beide for best mulige forhold for idret-
ten i kommunen. Idrettsrådet skal være 
en arena for samarbeid mellom lagene, 
idrettskretsen og de kommunale myn-
digheter. Idrettsrådets oppgaver er 
blant annet å formidle idrettslagenes 
anleggsbehov til kommunale myndig-
heter, og å fordele tilskuddene til ”Lo-
kale aktivitetsmidler” (LAM).

Barneidretten se side 7
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BYNESET IL ARRANGERER KLUBBHELG 
17.-18.3.18 

I 
BYNESHALLEN OG BYNESAULAEN

Sett av helga til idrettslig aktivitet. 

Her blir det anledning til å oppleve og prøve aktivitetene som Byneset Il tilbyr. 
Alle avdelingene presenterer sitt tilbud og du kan møte styremedlemmer, 

trenere, lagledere og aktive. 

Det blir foredrag om idrett og ernæring, skadeforebygging mm i Bynesaulaen. 

Søndag 18.3.18 arrangeres det byttedag. 

Her kan du møte opp og kjøpe og selge brukt idrettsutstyr til en rimelig penge. 
Klubben bistår med å sette riktig pris, samt at vi vil være behjelpelig med å finne 

frem riktig utstyr til kjøperen.

Detaljert program vil bli lagt ut på bynesetil.no



14        BIL    Februar 2018



BIL   Februar 2018        15

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.



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

• 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

Trondheim - Byneset

73901970

BRANNSIKRING

Telefon 92 68 25 55
www.rhprosjekt.no

707074
Utgiver:	 Byneset	idrettslag
Ansvarlig	redaktør:	 Merete	Blokkum
Redaktør:	 Jon	Stene	Opland,		tlf.	918	58	036,		e-post:	jonsteno@online.no

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