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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: rolf.hoyem@gmail.com

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.

For den interesserte leser er årsmel-
dingene fra de respektive avdelinger 
nå lagt ved i bladet. Det er fortsatt 
godt driv i de respektive avdelinger 
og lag. Mange frivillige gjør en fan-
tastisk innsats for å holde aktivite-
ten i gang. Takket være disse er det 
mange barn og unge (og noen godt 
voksne), som nyter godt av tilbudet. 
Vi ser spesielt at Håndball øker kraf-
tig i aktivitet. Det har sannsynligvis 
sammenheng med Byneshallen og 
tilgjengeligheten på halltid. 

Byneset har et godt tilbud til nesten 
alle. Fysisk fostring er godt både for 
kropp og sjel. Vi i Hovedstyret vil 
takke alle frivillige for den innsat-
sen som er vist i 2016. Vi håper flere 
kommer til og bidrar til at 2017 blir 
minst like bra.  

Den økonomiske plattformen i la-
get er trygg og god. Kontantstrøm-
men i laget er positiv, og vi bygger 
opp kassen for reinvestering i anlegg 
for hvert år. Det er viktig at alle av-
delinger har som utgangspunkt å gå 
i regnskapsmessig balanse hvert år. 
Det må imidlertid ikke bli en større 
brems en nødvendig for utviklingen 
og aktiviteten i avdelingene. Når vi 
har avdelinger som vokser i aktivitet, 
er det viktig for HS å bidra økono-
misk slik at aktiviteten kan fortsette å 
vokse og stimuleres. Dette gjelder for 
alle avdelinger. 

Årets kontingentaksjon planlegges 
gjennomført i mars/april. Vi ser at 

medlemstallet er vesentlig opp fra 
2015 til 2016. Fra 2016 er vi av NFF 
pålagt å bare registrere individuelle 
medlemmer. Vi har forstått det slik at 
ordningen med familiemedlemskap 
muligens må gå ut i dagens form. 
Vi håper at det ikke fører til redusert 
medlemstall og at støttemedlemmer 
fortsetter å støtte opp om idrettslaget.

Den 20. mars er det Årsmøte i klubb-
huset på Stormyra. Medlemmer 
oppfordres til å møte. Saker meldes 
inn til Hovedstyret i god tid. Påmin-
nelse med saksliste vil bli hengt opp 
på Samvirkelaget på Rye og Prix på 
Spongdal.

Valgkomitéen har jobbet hardt med 
å få på plass ledere og styre i de re-
spektive avdelinger. Er det noen som 
har et ønske om å bidra, men ikke har 
blitt kontaktet, ta kontakt med Roger 
Holm (e-post: «roger.holm@rhpro-
sjekt.no»).

Likeverd, Utvikling, Respekt, Tole-
ranse.

Ha en fortsatt aktiv og helsebringen-
de vinter!

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
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.

Vi ønsker Selven bygg vel-
kommen som annonsør på 
bladets bakside. Firmaet ble 
stiftet 02.01.17 av Jarle Selven 
fra Byneset. Selven tar på seg 
oppdrag innenfor  rehabilite-
ring, oppussing, tilbygg o.l. 
Gratis befaring innenfor rime-
lig rekkevidde i Trøndelag.
Firmaet kan også leie ut ar-
beidskraft til andre tømrer-
firma.
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Bynesshow 2017Bynesshow 2017
Søndag 2.april kl.16.00 i Bynesaulaen

Hjertelig velkommen!

Arrangør: Bynesstrupan

Bynesstrupan (TKK) 
fremfører sitt årlige 
show, en hitparade 
med sang, dans og 
band.

Kaffe og kaker i 
pausen.

Billettsalget starter 
en time før showet 
ved inngangen.

husgeråd

pynteting leker

klær

sportsutstyr

små 

møbler
små 

elektriske 

artikler

LOPPE-
MARKED

Lørdag 2. september 2017 arrangeres det tradisjonelle loppemarkedet i Folkvang. 

I år som tidligere tar vi imot husgeråd, pynteting, leker, klær, sportsutstyr, små møbler og 
små elektriske artikler.

På grunn av plassmangel ber vi om at loppene blir levert i uke 35, da vil det være mottak
hele uken i Folkvang. 

Ved spørsmål ta kontakt med styrene. 

Inntekten vil i år som tidligere gå til oppgradering av Folkvang. 
Så rydd skuffer, skap, loft og garage til inntekt for Folkvang. 

Med hilsen Husstyret i Folkvang og DUH.

2017 
i Folkvang

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.
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FotballavdelingenÅRSMELDINGER 2016

Arbeidsutvalget/Hovedstyret

Styret / administrasjon
AU har bestått av følgende:
Svein Erik Nordbotten, leder
Siw Rødsjø, hovedkasserer
Olai Wanvik, web-ansv.

Faste medlemmer i Hovedstyret er: 
Leder i AU/Hovedstyret, kasserer i AU/
Hovedstyret, alle avdelingsledere, By-
nesbladets redaktør, samt ansvarlig for 
klubbhuset og tilsynsvakten. 

Formelt sett skal Årsmeldingen følge 
driftsåret og avleveres i tråd med dette. 
Idrettslaget har over tid etablert en 
praksis der meldingen også inkluderer 
virksomheten fram til Årsmøtet.  
Det har vært avholdt 6 møter i HS i 
2016 og 2 møter før Årsmøtet i 21017. 
AU har møtt sammen med HS, og i til-
legg 2 møter med regnskapsfører. Leder 
og hovedkasserer har ellers hatt nød-
vendig kontakt mellom HS-møtene.  

Idrettslaget er ansvarlig for å følge NFF 
sitt regelverk. Vi har så langt hatt be-
grensede systemer for å kvalitetssikre 
dette. Det er derfor inngått avtale med 
123 Klubb om kjøp av en web løsning. 
Hjemmesiden er nå operativ igjen, og 
medlemsregisteret etablert i 123 Klubb 
systemet i tråd med NFF sitt regelverk. 

Alle idrettslag er pålagt å registrere 
medlem- og aktivitetsstatistikk i NIFs 
database Idrettsregistreringen. Fjorårets 
datasystematikk er videreført, og som 
tidligere år, har dette vært en krevende 
prosess. Vi er pålagt å registrere bare 
individuelle medlemmer. Dvs. at alle fa-
miliemedlemmer pr. dato er konvertert 
til individuelle medlemmer. Registeret 
må oppdateres med fødselsnummer, 
adresse, e-post adresse, postnummer og 
hvorvidt det gjelder aktivt medlemskap 
hvor idretter spesifiser, eller om det er 
støttemedlem. Det er gjort et betydelig 
arbeide for å oppdatere medlemsdata, 
og dette fortsetter enda en tid. De data 
som pr. februar ikke er oppdatert, må de 
avdelinger og lag oppdatere i de respek-
tive registre. Det nye systemet, forutsatt 
at det blir brukt som det skal, vil bidra 
til å strukturere, rasjonalisere og sikre 
håndtering av data og økonomi på en 
bedre måte. Som en følge av ovennevn-

te vil fremtidige kontingent fakturaer 
sendes ut til individuelle medlemmer, 
fortrinnsvis pr. e post. 

Med forbehold om at medlemslistene 
i de respektive lagene er «vasket» i 
forhold til hovedregisteret, viser siste 
telling at Byneset IL har ca. 925 indi-
viduelle medlemmer. Det inkluderer 
støtte- og familiemedlemmer. Kontin-
gentaksjonen planlegges gjennomført i 
april 2017. 

Alle med tillitsverv eller lederroller 
overfor barn og unge, er pliktig til å 
levere politiattest til idrettslaget. Det er 
etablert et internt register ihht fastsatt 
regelverk. Informasjon om ordningen 
har vært gitt ved flere tilfeller, herunder 
at svaret fra politiet skal framvises til en 
av de to HS har autorisert som idretts-
lagets representanter mht politiattester. 
Avdelingene er innen 20. mars 2017 
bedt om å oppdatere oversikten over til-
litspersoner og register over attester.

Det har over flere år vært utfordringer 
med å få utført regnskapstjenestene. 
Siste 1,5 år har dette fungert meget bra 
med Tano regnskap. Dvs. at vi dette året 
kan legge frem revidert regnskap både 
i Bynesbladet i mars og Årsmøtet 20. 
mars. 

HS har diskutert det administrative ar-
beidet i idrettslaget. Det blir stadig mer 
krevende å å være oppdatert på alle for-
hold, herunder oppfølging av økonomi 
og regnskap og ikke minst det å kunne 
utnytte alle potensielle støtteordningene 
Idrettslaget kan skaffe midler fra. HS 
fremmer derfor et forslag til Årsmøtet, 
hvor Styret gis fullmakt til å ansette 
en Daglig leder i deltidsstilling 20% - 
30%, som vil fungere som en effektiv 
støtte for både styret, sportslig ledelse 
og øvrig administrasjon.

For øvrig vil det på Årsmøtet stemmes 
over et forslag om sammenslåing av Ski 
og Friidrett. HS støtter forslaget.

Aktivitet
Flerbrukshallen på Spongdal er i fullt 
bruk. Det gledelige er at interessen for 
Håndball er sterkt voksende. Det må vi 

takke hallen for. Tilsvarende er inne-
bandy fortsatt en populær aktivitet. 

Byneset IL er i sitt 1. år av den nye 2 
års avtale med Trondheim kommune 
om å levere tilsynsvakt for Byneshal-
len. Dvs. at vi har fått fornyet tillit. Det 
er viktig å påpeke at avtalen gjelder 
Byneshallen med styrkerom, garderober 
og tilhørende anlegg. Avtalen gjelder 
ikke Aula og skoledelen. Flere orga-
nisasjoner og lag er invitert med for å 
utføre tilsynsvakten. Det gir kjærkomne 
kroner i kassen for bygdas lag og for-
eninger og vår samarbeidspartner Lein-
strand IL. Gjennomføringen har så langt 
vært tilfredsstillende, og vi har hatt få 
utfordringer knyttet til dette. 

Alle avd. melder om god aktivitet. 
Dette kan en lese om i de respektive 
avdelingers Årsrapporter.  

Økonomi 
Med forbehold om revisors godkjennel-
se kan vi meddele at resultat 2016 for 
Byneset IL Hovedlaget er som følger;

Sum driftsinntekter: kr. 1.552.758,-
Sum driftskostnader: kr. 1.608.623,- 
Driftsresultat: kr.    - 55.865,-
Netto finans: kr.      19.963,-
Årsresultat: kr.     -36.845,-

Årets resultat er negativt med 
kr. 36.846,-. Totale avskrivninger er 
kr. 179.529,- og avsetning til ny gress-
matte er kr. 100.000,-. Det vil si at kon-
tantstrømmen er positiv/negativ med 
kr. 270.684,- for 2016.

Balanse for Byneset IL Hovedlaget er 
pr. 31/12-2016 er kr. 3.671.836,-. Egen-
kapitalen er kr. 2.962.276,- Av sum Ei-
endel er kr. 2.847.836,- bankinnskudd, 
hvorav kr. 1.134.616,- er avsetning til 
kunstgressbanen. 

Styret er trygg på at Byneset IL fortsatt 
har et fortsatt solid fundament for god 
fremtidig aktivitet og utvikling i alle 
avdelinger.

Svein Erik Nordbotten
Leder Hovedstyret / AU

Fotballstyret har bestått av følgende:
Anders Strand, Leder
Arve Skjøstad, Nestleder
Tone Vorseth 
Graneggen, Økonomiansvarlig
Kristin Berg, Leder arrangements- 
 komité
Bernt Langørgen, Leder materiell-  
 og banekomité
Pål Skjervold,  Sportslig leder
Vibeke Langørgen, Leder markeds- og  
 kommunikasjons- 
 komité

Fotballstyret er veldig godt fornøyd 
med aktiviteten for 2016-sesongen. 
Til sammen har ca 255 spillere og 52 
trenere/lagledere vært i aksjon gjennom 
året som har gått. Vi har hatt et samar-
beidslag med Leinstrand i G14 klassen, 
og det er naturlig å ha et tett samarbeid 
med nabobygda. Det har vært avholdt 6 
møter i fotballstyret og 2 lagledermøter. 
Totalt har 29 saker vært behandlet i 
fotballstyret. 

Vårt største arrangement dette året 
var Tine Fotballskole på Stormyra. I 
år deltok 140 barn, noe vi er veldig 
fornøyd med. Vi hadde besøk av 2 fot-
balltriksere dette året, vår egen Daniel 
Nilsen var en av dem. Fotballtriksing 
var et innslag barna satte stor pris på. 
Det sportslige på fotballskolen ble i år 
ledet av Svein Ove Haugum Fagerheim. 
Også i år var deltagerne godt fornøyd 
med fotballskolen. Det ligger stor dug-
nadsinnsats bak fotballskolen, og vi 
vil derfor rette en stor takk til gode og 
dyktige instruktører som sammen med 
mange foreldre bidro til gjennomføring 
av arrangementet.

1 januar 2016 tok fotballavdelingen 
over all fotballaktivitet i idrettslaget, 
før denne datoen har barneidretten vært 
ansvarlig for 7-9 år. 1. mars ble alle for-
eldrene til barn i alderen 7-10 år invitert 
til et informasjonsmøte på klubbhuset, 
her ble all nødvendig informasjon om 
fotballavdelingen presentert til de som 
var tilstede. Med denne endringen øn-
sker vi å styrke kompetansen på den 
viktige oppstarten samt å sørge for at 
all organisert fotballaktivitet på Byneset 
skal være klubbstyrt. 21. august var 
foreldrene til 6-åringene invitert til et 
oppstartsmøte for 6-åringer på Byneset. 
Dagen etter hadde 6-åringene sin første 
trening på gresset på Stormyra. NFF har 

felles oppstartsperiode for alle 6 årin-
ger rett etter skolestart på høsten, dette 
er noe vi vil fortsette med i årene som 
kommer. 

I oktober og november arrangerte vi 
Grasrottrenerkurs på Rye i samarbeid 
med NFF Trøndelag. Grasrottrenerkur-
set består av 4 delkurs, vi arrangerte 
delkurs 1 og 2. På delkurs 1 deltok 20 
trenere fra Byneset, kurset gikk over 4 
kvelder. På delkurs 2 var det 15 delta-
ger fra Byneset, dette kurset gikk over 
5 kvelder. Vi har aldri tidligere hatt så 
mange trenere på kurs, dette kommer til 
å gi oss et faglig løft i årene som kom-
mer. Trenerutvikling er spillerutvikling.

Fotballavslutning ble arrangert i gymsa-
len på Rye skole 14. november. Mellom 
280-300 barn og voksne deltok noe som 
må være ny rekord. Etter 2 timer med 
heder, ære, kaker, kaffe, brus og utlod-
ning var dette et verdig punktum for 
sesongen 2016. 

Drift og vedlikehold av kunstgressba-
nen er fortsatt godt ivaretatt av Marius 
Megård. Vi har vært så heldig å få låne 
brøyteutstyr av Nik. Haugrønning. Vi 
ser at banen begynner å bære preg av å 
ha vært brukt i 10 år. Vi har derfor star-
tet arbeidet med å begynne å tenke på 
utskifting av kunstgressdekket. Arbeidet 
med tribuneanlegg fortsetter parallelt 
med dette. Vi vil innhente fagkunnskap 
som kan hjelpe oss med planlegging på 
dette feltet i 2017.

Stormyra administreres under ledelse 
av materiell- og banekomiteen, men 
drift og vedlikehold av gressmatta er 
det Byneset Golfsenter som er ansvarlig 
for. Det har gitt oss en matte som har 
framstått som en av byens beste gjen-
nom hele sesongen. Banen har vært i 
bruk fra tidlig på våren til sent på høs-
ten, men fortsatt burde banen vært mer 
benyttet. 10 sonekvelder, alle 9er kam-
per og noen 11er kamp har blitt spilt på 
Stormyra i 2016.

Fotballavdelingen har hatt ansvaret for 
gjennomføring av sonekvelder for barn 
i alderen 7-10 for første gang i 2016, da 
har det vært kjempebra å kunne bruke 
klubbhuset til kiosk i forbindelse med 
dette. Takk til alle foreldre som har 
bidratt til gjennomføring av dette.

Dommersituasjonen har vært bra på 
klubbdommernivå dette året, kun 1 
kamp gikk uten klubbdommer. Dom-

merstaben for fotballsesongen 2016 var 
4 autoriserte dommere, 1 rekrutterings-
dommer og 19 klubbdommere som har 
dømt kamper for Byneset dette året.
 
En av våre største utfordringer gjennom 
sesongen har vært å organisere fotbal-
lavdelingen. Etter omorganiseringen i 
2015 har man ikke lykkes med å fylle 
alle rollene som kreves for å drive en 
fotballavdeling. På årsmøtet i mars 
manglet det 2 styremedlemmer. Sports-
lig Leder kom på plass i august etter at 
man ikke har hatt noen siden desember 
2015. Leder for markeds- og kom-
munikasjonskomiteen kom på plass i 
november. Det har derfor vært et meget 
arbeids- og ressurskrevende år. Det har 
derfor blitt flere roller på enkeltpersoner 
og det har blitt ekstra mye arbeid på 
leder dette året. For at man kunne ha et 
godt, bredt og rimelig tilbud til barn, 
unge og voksne på Byneset, kreves det 
at flere tar aktivt del i det frivillige ar-
beidet. Klubbhåndboka ble oppdatert av 
styret i februar og Sportsplan ble opp-
datert av sportslig utvalg under ledelse 
av Pål. Vi vil fortsette å jobbe videre 
med klubbutvikling og intensjonen var 
å søke kvalitetsklubb prosjektet til NFF 
i 2016, pga ressursutfordringer har vi 
valgt å utsette søknaden til høsten 2018. 
Vi vil i perioden frem til høsten 2018 
jobbe uten hjelp av NFF slik at prosjek-
tet går enklere i 2018 og 2019.

Vi har de siste årene sett en tendens til 
at det blir færre jenter i fotballen på 
Byneset. I 2015 startet vi en prosess 
med å snu denne trenden, dette arbeidet 
fortsatte vi med i 2016 noe som har 
ført til ca 20 ekstra jenter. Vi har også 
godt oppmøte av kvinner på trenerkurs 
i høst. Fotballfamilien har behov for 
flere aktive jenter og flere kvinnelige 
trenere, ledere og dommere. Jenter er 
derfor 1 av 3 satsingsområder i NFF 
handlingsplan for 2016-2019 som ble 
vedtatt på forbundstinget i mars. De 2 
andre områdene er kvalitetsklubb og 
spillerutvikling.

Anders har representert Byneset på flere 
møteplasser til NFF Trøndelag i løpet 
av året: kretsting og lederlunsjer er 
noen eksempler på dette. Pål og Anders 
har deltatt på 3 klubbforum og UEFA 
Supercup seminar. Pål har tatt både 
fotballederkurs 1 og 2 i løpet av året. Vi 
har vært representert med flere trenere 
og spillere på Klubb BDO (tidligere 
sonesamlinger). Både spillere og trenere 
har fått kjent på nivået blant byens beste 
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13 og 14 åringer. Trenerne har lært nye 
øvelser og fått trent spillere fra andre 
klubber. Spillerne har fått trent med like 
gode eller bedre spillere enn seg selv. 
Dette er nyttig lærdom og kompetanse å 
ta med seg tilbake til egen klubb, samt 
det gir ekstra motivasjon.

Regnskapstjenester har vært utført av 
Tano Regnskap med assistanse fra leder 
og økonomiansvarlig. Tano regnskap 
har gitt oss god service dette året. Regn-
skapet for 2016 viser pr dags dato en 
omsetning på ca 1,3 mill kr og et over-
skudd på 58.424 kr. Det er første gan-
gen på 4 år at vi leverer et overskudd. 
Hovedgrunnen til dette overskuddet er 
at vi på høsten arrangerte en salgsdug-
nad på sokker og boxere som ga oss ca 
100.000 kr i overskudd, denne dugna-
den var helt nødvendig for å komme i 
mål med årets regnskap. Fotballavde-
lingen hadde ansvaret for restauranten 
under årets kunst og håndtverksmesse 
på Rye. Messa generer ekstra dugnads-
arbeid, men samtidig gir det fine penger 
i klubbkassa.
Takk til alle spillere og foreldre som 
hjalp oss under disse dugnadene.

Styret takker for samarbeidet i året som 
har gått og ønsker alle lykke til med 
kommende sesong.

På vegne av Fotballstyret,
Anders Strand

Friidrettsavd.

Styret / administrasjon 
Styret har hatt følgende sammensetning:
Edvind By, leder/kasserer
Arvid Røstum, styremedlem
Tom Ovesen, styremedlem
 
Vi har i løpet av året hatt 3 styremøter. 
Hovedsaklig i forbindelse med 
St.Olavsloppet og Hangervåttan. 
Orientering, innbydelse og arrangement 
av St.Olavsloppet har tatt en del tid. 
Hele styret har bidratt i arbeidet med 
lagoppsett og organisering av øvrig 
logistikk. I tillegg har vi sammen med 
skiavdelingen bemannet 2 uker med 
vakter i Byneshallen.

Vi nyter fortsatt godt av at vi har fått 
digitalisert arkivet for Hangervåttan 
rundt og lagt det inn på data. Dette 
gir oss en mye bedre oversikt over 
hvor mange ganger den enkelte har 

gjennomført løpet. 

Aktivitet
Vi stilte også i år med et lag i St. 
Olavsloppet. Som vi har gjort de senere 
år stilte vi med et lag for å gjennomføre 
de 51 etappene på totalt 336,8 km. 
Da vi passerte mållinjen i Østersund, 
hadde vi løpt i til sammen 24 timer, 59 
minutter og 31 sekunder. Dette gir en 
gjennomsnittsfart på 4:26 min/km og 
holdt til en 46 plass totalt.
4. September ble Hangervåttan 
Rundt gjennomført for 38. gang. 
Deltakelsen var veldig god, totalt 180 
deltakere som er det høyeste siden 
1999. Av disse stilte 18 stk til start i 
konkurranseklassen, I år var traseen var 
lagt litt om for å unngå juvet på vei ned 
fra toppen. Dette gjør at den er ca. 400 
m lengre enn tidligere. Vi fikk mange 
gode tilbakemeldinger på løypa og 
tenker at dette blir fast fremover.

Økonomi
Friidretten nyter godt av at idrettslagets 
samlete økonomi er god. Godtgjørelse 
fra vakter i Byneshallen kommer 
godt med. Lager av vandrepremier til 
Hangervåttan var tilnærmet tomt og det 
ble derfor gjort en betydelig investering 
for å fylle opp dette. Vi har nå en bra 
lagerbeholdning av alle årspremier.
 
Styret

Håndballgruppa

Skiavdelingen

Barneidretten

Sjøsportgruppa

Styret i skiavdelingen består av:
Kai Rye, formann
Arnt Langørgen, kasserer
Jan Arve Langørgen, styremedlem
Anne Jorun Frøset, styremedlem

Aktiviteter:
På høsten ble barmarkstreninger 
gjennomført på Klefstadhaugen. 
Det ble lagt kunstsnø i Granåsen før 
jul, så fellestreninger ble lagt dit. På 
nyåret kom det nok snø til at vi fikk 
arrangert poengrenn og treninger 
på Klefstadhaugen. Det ble til 
sammen gjennomført 8 poengrenn på 
Klefstadhaugen. Store deler av vinteren 
var det også oppkjørte løyper fra 
Klefstadhaugen og opp i Bymarka.
Leinstrand- /Bynesrennet ble 
gjennomført som planlagt på Ringvål.

I 2016 har Byneset IL ski hatt deltakere 
med på Midt-Norsk Mesterskap, 

Hovedlandsrennet og NM for juniorer, 
samt kretsrenn. 
Siste helg i november ble den årlige 
skisamlingen arrangert i Ramundberget 
i Sverige. Deltagelsen var på ca. 30 
med stort og smått. Flotte skiforhold 
med mye snø.

Trenere: 
Arnt Langørgen
Arild Vikan
Foreldre 

Dugnader:
I år som i fjor fikk vi tildelt jobb som 
parkeringsvakt på Litj-Gråkallen 
parkering. 
Vi hadde også i år hallvakt i 
Byneshallen der skiavdelingen delte to 
uker med Byneset friidrett. Det var god 
dugnadsånd i foreldregruppa.

Økonomi:
Underskudd på 15.000kr.
Skiavdelingen anskaffet i 2016 en 
løyperull for pakking av snø, 30.000kr. 
Det er søkt om tilskudd til Skiforbundet 
ifbm investeringen av løyperull.

Mvh 
Kai Rye
Formann skiavdelingen
Byneset IL 

Styret/administrasjon
Styret har bestått av følgende: 
Monica Elise Jenssen, Leder/Kasserer
Linn Therese Larsen, Kasserer/styre- 
 medlem
Vibeke Skagemo, Sekretær/styre- 
 medlem

Styret har avholdt 2 styremøter der alle 
har stilt. Ett styremøte med to av med-
lemmene i styret. Trening i flerbruks-
hallen på Spongdal fremholder hver 
mandag kl 17-18. Nytt fra i år er at også 
barn som sogner til Rye Skolekrets også 
trener på Spongdal. Dette fordi gym-
salen på Rye er ugunstig for de minste 
barna og det var vanskelig å skaffe nok 
trenere. Hallen på Spongdal deles i to 
og 3-4 åringene trener sammen og 5-6 
åringene trener sammen. Med dette blir 
gruppen som trener sammen større og 
det frigjøres tid i gymsalen på Rye som 
kan tildeles andre. To flotte trenere fra 
foreldregruppen stiller hver mandag for 
å trene hver av de to gruppene.

En av trenerne har deltatt på Sør-Trøn-
delag Idrettskrets sitt aktivitetslederkurs 
barneidrett som ble arrangert i Trond-
heim Spektrum høsten 2016.

Vi har framholdt vårt populære tilbud 
med gratis tilgang til svømmehallen 
på Saupstad, Husebybadet. Tilbudet 
har vært godt besøkt første lørdag hver 
måned fra september til og med april.

Styret vil takke alle foreldre som stiller 
opp som aktivitetsleder/trenere og som 
tar på seg hallvakter i flerbrukshallen. 
Sist med ikke minst takk til alle barna 
som møter med iver og glede på trenin-
gene.

Økonomi
Barneidretten har en tilfredsstillende 
økonomi. Hovedinntekt er treningsav-
gift og tilskudd gjennom hallvaktsord-
ningen. Barneidretten dekker to uker 
hvert år. Våre utgifter er til Trondheim 
Kommune for Husebybadet og det vi 
bruker til å investere i treningsutstyr.

På vegne av styret i Barneidretten, Mo-
nica Elise Jenssen 14.02.16

Styret i håndballgruppa har bestått 
av:
Tore Sørgjerd leder
Hege Engan kasserer
May Romundstad styremedlem  
Turid Forås styremedlem
Knut Rye styremedlem 
 
I forkant av, og så langt i sesongen 
2016/2017, har det vært avholdt 6 sty-
remøter. I tillegg har vi gjennomført 
1 fellesmøte med trenere og foreldre-
kontakter tilstede. I tillegg skal vi ha et 
fellesmøte for foreldre/foresatte i for-
kant av reisecup for de to eldste lagene. 
(Molde cup)Hvert enkelt lag har selv 
organisert møter innad i laget. 

Oppstart av høstsesongen 2016 må 
betegnes som helt spesiell. Det er in-
gen tvil om at det er stor stas å kunne 
trene og spille hjemmekamper i By-
neshallen! 
Aktivitet
Byneset håndball har om lag 140 aktive 
spillere i alderen 9 år-12 år. Vi har hatt 
13 lag med i Trønder Energi serien.

J12 (født 2004) – 2 lag 
J11 (født 2005) – 3 lag
J10 (født 2006) – 1 lag.
G10 (født 2006) – 1 lag.
J09 (født 2007) – 1 lag.
G09 (født 2007) – 1 lag
G08 (født 2008) – 2 lag.
J08 (født 2008) – 2 lag.

Det gode samarbeidet med Leinstrand 
IL er videreført, og samtlige lag omfat-
ter derfor som tidligere år spillere fra 
både Leinstrand, Spongdal og Rye. En 
stor takk til Leinstrand idrettslag med 
Johanne Storler i front, om samarbei-
det mellom Leinstrand og Byneset for 
håndballmiljøet. 

Hun har vært en fantastisk ressurs for 
å få dette i land, og vi har klare regler 
innad i idrettslagene.   

På trenersiden har aktive foreldre ivare-
tatt trenerrollen for alle lagene.  Vi ser 
at vi nå har behov for å tilføre eksterne 
trenere for det eldste laget. 

De fleste trenere har tatt Trener 1 kurs 
eller barneaktivitetskurs i denne seson-
gen, og styret har som målsetting at alle 
som er trenere skal ha deltatt på et eller 
flere kurs for å gi våre håpefulle så godt 
tilbud som mulig.

Håndballtreningene har stort sett fore-
gått i Byneshallen, samt i bygdarommet 
på Leinstrand. Selv om vi kunne ha øn-
sket oss både flere treningstimer og mer 
hensiktsmessige tidspunkt, har nesten 
alle fått mulighet til å trene i hallen.

Lagene har deltatt på cuper i nærom-
rådet. I tillegg deltok de to eldste la-
gene på cup i Hamar våren 2016. Flott 
sportslig innsats og kjempebra sosialt 
sett! Tradisjonen med reisecup i slutten 
av sesongen er utvilsomt et høydepunkt 
som vi ønsker å videreføre.

Håndballgruppas mål er å beholde da-
gens spillere, og i tillegg kunne tilby 
aktivitet for yngre årstrinn. Skal vi 
lykkes med det, er det helt avgjørende 
at foreldre viser initiativ og er bidragsy-
tere på trenersiden. Er det noen der ute 
som har lyst til å starte opp lag så vil vi 
i håndballgruppa legge til rette for dette. 
Det er bare å ta kontakt.

Økonomi  
Økonomien i avdelingen kan bli bedre. 
Hovedinntektskilder er tilsynsvaktord-
ningen i Byneshallen.  De faste utgifte-

ne er i all hovedsak knyttet til deltakelse 
i serie, cuper, dommergodtgjørelse og 
avgift til Norges Håndballforbund.  
Styret oppfordrer alle til å bidra til å få 
sponsorer 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 tribu-
nen i Byneshallen!

Styret / administrasjon
Styret har bestått av følgende:
Hilde Håbjørg  leder, padlesjef
Arnt Amble kasserer 
Jon-Ivar Holmslet seilsjef
Bjørn Thrane utstyrsansvarlig
Mona Parow styremedlem  
 
Vi har hatt seks styremøter gjennom 
året. Styret har hatt jevn kontakt i luk-
ket gruppe på facebook og gjennom 
dugnader i sjøsportanlegget. 

Arnt deltok som vår representant på 
kretstinget i Trøndelag Seilkrets i Le-
vanger i februar, og på Norges Seilfor-
bunds klubbkonferanse på Gardermoen 
i mars.

På padlesiden har vi i 2016 hatt en me-
get positiv rekruttering. Dette skyldes 
i stor grad at vi har arrangert kurs i ny 
teknikk og oppfriskning fra grunnkurs. 
Den sterke oppgraderingen av våre 
anleggsfasiliteter som vi har fått til i 
2015 og 2016 har nok også bidratt. 
Tilsammen førte dette til en økning i 
medlemstallet på ca. 80% fra 2015 til 
2016. Oppgraderingen av anlegget vil 
fortsette i 2017. Vi har tro på at med-
lemstallet vil vokse også i 2017, men 
mindre enn i 2016.

Aktivitet
På padlesiden har aktiviteten vært høy-
ere enn i 2015. Gjennom flere kurs og 
fellespadlinger på tirsdager har det vært 
mange anledninger til å nyte livet på 
sjøen. Når det gjelder seiling, har ikke 
oppslutningen og aktiviteten vært like 
høy. Seilrekruttene fra 2015 var ikke 
mange, og vårt aktivitetsnivå er følsomt 
for at disse rekruttene også er aktive i 
flere andre idretter, og også for at skole-
arbeidet krever sitt.  Noen av de tillyste 
ukentlige treningene har derfor måttet 
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avlyses pga. manglende deltakere.
I tråd med våre tradisjoner gjennom-
førte sjøsportgruppa arrangementer for 
ulike grupperinger av bygdas og byens 
ungdom. I år har dette omfattet:
• Sesongåpning for medlemmer og 

andre interesserte 1. mai
• Arrangement åpent for allmenheten 

22. mai
• Åpent «våttkortkurs» i padling på 

våren (28.-29. mai) m/instruktør 
Leif Tofte, TKK.

• Sikkerhets- og teknikkurs i padling 
over tre tirsdager i mai-juni og to i 
september, med instruktør Håvard 
Engen

• Offisiell åpning av sjøsportanlegget 
ble avholdt 4. juni, åpen for folk 
i bygda og inviterte gjester. Begi-
venheten ble fyldig dekket i avisen 
Gaula.

• Sjøsportskoledag med 6. trinn på 
Rye skole ble arrangert for sjuende 
år på rad, i juni.

• Vi samarbeidet med Byneset Bygde-
kvinnelag om aktiviteter i fjæra lør-
dag 20. august, med servering bl.a. 
av tangsuppe!

• Åpent «våttkortkurs» i padling på 
høsten (3-4. sept.), m/instruktør Leif 
Tofte, TKK.

• Sesongavslutning 1. oktober

Anlegg og utstyr
Vårt prosjekt for anlegning av en 
kombinert flytebrygge og sjøsettings-
rampe ble gjennomført i løpet av årene 
2013-2015. En detaljert sluttrapport fra 
prosjektet ble ferdigstilt i januar 2016. 
Etter vinteropplag på land ble brygga 
sjøsatt i april, og tatt på land igjen i 
slutten av oktober. 

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

plasser til klubbens og medlemmers 
kajakker

• Anlegging av lensebrønn i betong-
gulvet

• Bygging og innredning av 12 kvm 
kombinert tørkebu og klubbrom

• Legging av terrassegulv utenfor tør-
kebua, med garderobebenk

• Snekring av div. hyller og opp-
hengsanordninger for årer, vester, 
drakter, seilrigger og båter mm. 

Vi har siden 2010 gjennom samar-
beidsavtale med organisasjonen Vis 

Sjøvett Trondheim disponert deres tre 
tomanns seiljoller av typen RS Feva. 
Organisasjonen er nå avviklet, og har 
overdratt disse tre seiljollene samt en 
9 fots gummibåt med 5 hk påhengs-
motor vederlagsfritt til oss. I tillegg til 
disse har sjøsportgruppa en seiljolle til 
av samme type, 3 Optimistjoller (for 
yngre rekrutter), 10 klubbkajakker (4 
for voksne, 4 for lettere padlere, 2 for 
barn), en sikringsbåt (16 fots rib med 50 
hk påhengsmotor) 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 
budsjettert med en økning av aktivitets-
avgift-inntekten i forhold til 2015, men 
med stor medlemsvekst ble inntekten 
vesentlig høyere enn budsjettert. 

Også leieinntekten på reolplasser i sjø-
sportkjelleren ble betydelig høyere både 
i forhold til året før og i forhold til bud-
sjett. Men alle tilgjengelige reolplasser 
er nå utleid, og ytterligere vekstmulig-
heter i leieinntektene er meget små. 

På grunnlag av utlysning av tilskudd 
til drift og anlegg søkte vi i august 
Trondheim kommune om et tilskudd 
på kr. 30.000 til komplettering av vår 
flytebrygge, som resulterte i at vi i 
november ble tildelt et tilskudd på kr. 
8.392. Med amputert prosjektbudsjett 
tar vi sikte på å gjennomføre et redusert 
prosjekt i løpet av 2017. 

Innebandy

Trimavdelinga

I Trimavdelingas 27. sesong har sty-
ret bestått av følgende medlemmer:

Unn Randi Erlien: Leder, sekretær
Tora Rømo: Kasserer, ansvarlig for 
Byneset trimgruppe
Kirsti Klemetsaune: Styremedlem, 
ansvarlig for Aerobic-Step-Styrke
Ragnvald Haug: Styremedlem, 
ansvarlig for Toppturer

Det er avholdt 4 styremøter i perioden, 
og 26 saker er behandlet.

Aktiviteter
Aerobic-Step-Styrke
I vårsesongen benyttet vi Byneshallen 

og aulaen ved Spongdal skole på man-
dager kl 18:00-19:00. Onsdager fra kl 
20:00-21:00 benyttet vi gymsalen på 
Rye skole. I høstsesongen har aktivi-
teten foregått i gymsalen på Rye skole 
både mandag og onsdag kl 20:00-21:00.
Det er stadig nye fjes som dukker opp 
på treningene og det er kjempebra. Det 
har vært god aldersspredning på del-
takerne, og oppmøtet er jevnt med et 
snitt på ca 20 deltagere hver gang. Det 
er noe reduksjon i antall deltagere et-
ter at begge treningene ble lagt til Rye. 
Vi hadde 40 deltakere vår 2016 og 37 
deltakere høst 2016. I 2015 hadde vi 59 
deltakere.

Instruktører har vært Benedikte Skog-
seth og Christin Mauseth.
Godt oppmøte over år har sammenheng 
med at vi har svært gode instruktører!
Styret vi reklamere for dette flotte og 
svært varierte treningstilbudet i nærmil-
jøet!

Trimboksene
Sesongen for trimboksene har som tid-
ligere vært fra 1.april til 30.september. 
Av våre mange trimmere har 25 perso-
ner besøkt trimboksene 40 ganger eller 
mer i 2016. I 2015 var tallet 26 perso-
ner. 10 personer har 40 eller flere regis-
treringer hvert år siden starten i 1990 
(27 sesonger). Det er: Arne Håbjørg, 
Arvid Røstum, Solveig Bye Wiken og 
Carl Tore Wiken, Ellen og Ole Opland, 
Helge Bye, Kirsten Bye, Olaug Kle-
metsaune Haug og Ingeborg Helgemo.
Vi vil også nevne at Berit Fremstad og 
Ragnvald Haug har registrert 40 turer 
eller mer siste 26 år.

I.mai var det tradisjonen tro kaffeserve-
ring og loddsalg ved følgende trimbok-
ser: Prestgården, Nestingan, Bjørnhaug 
v/ Saga, Olebu/Heisjøen, Hoem og 
Gamle Bynesvei. Nytt av året var at 
Bygdekvinnelaget og Trimavdelinga 
samarbeidet om kaffeservering på Hø-
stad og Folkvang (nytt serveringssted).
Været var bra og det var godt oppmøte 
på de fleste trimboksene. Styret jobber 
for at noen som bor i nærområdet har 
ansvar for kaffeserveringen, og vil vur-
dere eventuell reduksjon i antall serve-
ringssteder for å nå dette målet.
Styret benytter anledningen til å takke 
bokskontakter for jobben som gjøres 
både 1.mai og i resten av sesongen.

Toppturene
Sesongen for toppturene var fra 1.juni 
til 30.september. Antallet som besøker 

våre 6 utvalgte Bynestopper er stabilt: 
14 trimmere var registrert i 2016, 13 i 
2015. 
Styret håper at enda flere har ønske og 
anledning om å gjennomføre topptu-
rene.

Byneset trimgruppe, sommertrim
Tora Rømo er ildsjel og pådriver for 
trim på fritid. Hun organiserer Byne-
set trimgruppe og varsler ukentlig om 
løypevalg. Tilbudet starter i mai og 
foregår gjennom hele sommeren. Antall 
deltakere på turene har variert fra 6-22. 
Antallet er selvsagt noe avhengig av 
vær og turmål. Stadig nye fjes dukker 
opp på turene, og Tora mottar mange 
tips om spennende turmål. Toras flotte 
innsats bidrar til trivelig sosialt samvær, 
at mange kommer seg ut på tur jevnlig, 
blir mer kjent i nærområdet og øker 
bekjentskapskretsen sin.

Styret fikk dessverre ikke til å arrangere 
en medlemsutflukt i 2016.

Årets trimmere
Styret sto for trekningen og årets vin-
nere ble:
Trimbokser: Gustav Unsgård
Toppturer: Anne Berit Grimstad
Aerobic-Step-Styrke: Torild Schei
Årets trimmer: Olaug Klemetsaune 
Haug (må ha deltatt i minst to aktivite-
ter).
Vinnere fikk diplom og buff.

Økonomi
Trimavdelinga regner med et regn-
skapsmessig overskudd i størrelsesor-
den 8000 kr.

Trimavdelinga takker alle hjelpere 
og trimmere for oppslutningen i 2016 
og ser fram til en ny sesong med mye 
helsebringende god trim!

Styret

Komiteen for innebandy har i 2016 
bestått av: 
Arve Flatås, representant i hovedstyret. 
Harald Jakobsen, Øyvind By og Petter 
Haug

Det er avhold 2 styremøter i perioden. 

Daglig leder for Midt-Norge Bandyre-
gion, Åsmund Sjøberg og representant 

Jim Løvås sender komiteen løpende 
informasjon om kurs og treningstilbud 
innen regionen, samt tilbud om delta-
gelse i turneringer. Åsmund Sjøberg har 
også bidratt til at vår lokale aktivitet ble 
tildelt viktig treningstid i Byneshallen. 

Intensjonen var at vi også etter sommer-
ferien skulle følge opp med å trenings-
tid for barn i de lavere alderstrinn, men 
barn krever gjerne ekstra oppfølging, 
noe vi ikke har klart organisere på en 
god måte. Hvis det fremsettes ønske 
om at å fortsette med innebandy for 
denne gruppen, trenger vi mer hjelp av 
foreldre.

Treningstiden har vært tirsdager 2100 – 
2300 og torsdager 2030 - 2230

Bandy er også tildelt treningstid i hallen 
hele søndager, men har valgt å beholde 
en idealtid i tidsrommet 1300 – 1500. 
Resten av timene benyttes gjerne til 
andre hallidretter innen BIL. Søndager 
kan være en utfordring da bandyspill 
må vike, når hallen blir utleid av kom-
munen til turneringer o.a.  

Deltagelsen har etter sommerferien 
holdt seg på et stabilt nivå med ca. 20 
deltagere blant ungdom og voksne, noe 
som er det optimale antallet for å kunne 
gjennomføre effektiv trening innen den 
tildelte treningstiden. 

Bandykomiteen har etter sommerfe-
rien henstillet deltagerne om å betale 
aktivitetsavgift som går uavkortet til 
å finansiere bandysporten innen BIL. 
Innebandy har frem til årsskiftet vært 
løst organisert, men som deltager er det 
et krav at den enkelte er registrert som 
medlem av Byneset Idrettslag, og har 
betalt medlemsavgift.  

Komiteen har som mål å fortsatt kunne 
tilby faste treningskvelder med inne-
bandy for ungdom og voksne fra dis-
triktet Byneset og Leinstrand, unntatt 
i skoleferien da hallen stenges. Våre 
ambisjoner er at treningen skal gi noe 
igjen til den enkelte deltager, men også 
at det rent sosialt skapes et hyggelig 
miljø i hallen.

For bandykomiteen
Arve Flatås
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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
       eggutsalgVi 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

Trondheim - Byneset

73901970

BRANNSIKRING

Telefon 92 68 25 55
www.rhprosjekt.no


