
 

Arbeidsutvalget/hovedstyret, årsmelding 2017 
AU har bestått av følgende: 
Merete Blokkum   leder 
Ann Iren Øyaas   hovedkasserer 
Kari Myrland    administrasjonsleder (fra 1.1.18) 
 
Faste medlemmer i Hovedstyret er: Leder i AU/Hovedstyret, kasserer i AU/Hovedstyret, alle 
avdelingsledere, idrettsbladets redaktør, samt ansvarlig for klubbhuset og tilsynsvakten. 
Administrasjonsleder er sekretær. 
 
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 2017 og 2 møter før Årsmøtet i 2018. Leder og hovedkasserer har 
ellers hatt nødvendig kontakt mellom HS-møtene. Leder og administrasjonsleder har også løpende 
kontakt. 
 
Medlemmer 
Norges Idrettsforbund(NIF) har vedtatt at alle idrettslag skal benytte et godkjent elektronisk 
medlemsregister. Byneset IL har valgt å bruke webløsningen 123klubb. Videre er stilt krav om at alle 
medlemmer registreres med for- og etternavn, fødselsdato, postnummer og e-postadresse. Alle aktive 
medlemmer skal også registreres med koder på de ulike idrettsgrenene de deltar i.  
NIF har også vedtatt at det kun er anledning til å registrere individuelle medlemmer. Bakgrunnen for 
kravet er at norsk idrett skal telle antall medlemmer, ikke medlemskap (et medlem som driver med to 
aktiviteter i samme idrettslag blir telt to ganger), som fører til mer rettferdig fordeling av økonomiske 
støtteordninger. 
 
Årsmøtet i 2017 vedtok derfor at Byneset ILs ordning med familiemedlemskap må opphøre. Alle 
medlemmer skal registreres individuelt.  
 
Årsmøtet I BIL satte kontingenten for 2017 til 100 kr. Dette er minstesatsen for medlemskontingent satt 
av NIF. 
Arbeidet med å sikre oppdaterte opplysninger til det elektroniske medlemsregisteret viste seg å være 
svært omfattende. Da man hadde et elektronisk medlemsregister, besluttet man at kontingentaksjon ble 
gjennomført elektronisk. Faktura for medlemsavgiften vil bli sendt ut på e-post. Kontingentaksjonen ble 
dessverre ikke sendt ut før i juli. 
I tillegg er det etablert mulighet for nye medlemmer å melde seg inn i idrettslaget via vår hjemmeside, 
bynesetil.no. Her kan man klikke på knappen «bli medlem», registrere nødvendige opplysninger og 
betale med kort.  
 
Pr 31.12.2017 er det registrert 537 betalende medlemmer i Byneset Il.  
Dette er en betydelig nedgang fra siste år. En gjennomgang av medlemsregisteret viser en økning av 
aktive medlemmer, men vi har dessverre mistet mange av våre støttemedlemmer.  
Vi har vært i kontakt med andre idrettslaget som også opplevde en nedgang i medlemstallet det året 
man la om til elektronisk medlemsregister og elektronisk kontingentaksjon. Hovedstyret planlegger flere 
aktiviteter våren 2018 for å verve flere nye medlemmer og at tidligere medlemmer vil melde seg inn 
igjen.  
 
 
Aktivitet 
Alle avdelinger melder om god aktivitet. Dette kan en lese om i de respektive avdelingers Årsmeldinger.   



Antallet aktive medlemmer er rekordhøyt noe som igjen gir seg utslag i høy tildeling av aktivitetsmidler 
fra Idrettsrådet.  
 
Byneset IL er et breddeidrettslag som både ønsker å gi et tilbud til de som vil utøve en idrett og drive 
organisert fysisk aktivitet, men også bidra til at andre kan være fysisk aktive. Vi har derfor et bredt tilbud 
av aktiviteter både til vanns, i hall, på (kunst-) gress, i marka og i gymsal. Fra man er 3 år kan man delta i 
aktiviteten i idrettslaget. For å sikre at så mange som mulig får et godt aktivitetstilbud i sitt nærområde 
har BIL samarbeidsavtale med Leinstrand IL.  
 
Avtalen innebærer at LIL og BIL er de foretrukne samarbeidslagene for hverandre. Dersom det er 
nødvendig for å sikre at de respektive aldersklasser får et tilbud innen sin idrett enten på Byneset eller 
Leinstrand, slår vi samme lag. Dersom det ene idrettslaget har aktiviteter/ avdelinger det andre laget ikke 
har, informerer vi om disse og muligheten for å delta der, f eks skøyteavdeling på Leinstrand, mens 
Byneset har håndball, sjøsport og innebandy.  
 
Men å opprettholde et høyt aktivitetsnivå stiller store krav til oss tillitsvalgte om å koordinere tilbudet 
mellom avdelingene slik at flest mulig kan utøve de idrettene de ønsker, samtidig som vi unngår at 
belastningen blir for stor for foreldrene og støtteapparatet forøvrig. 
 
Hovedstyret legger derfor fram forslag til årsmøtet om å etablere idrettsskole for 6 åringer og en 
omforent utviklings- og aktivitetsplan for idrettsaktiviteter for barn fra 7-10 år. En idrettsskole vil gi 6-
åringene et aktivitetstilbud som gir dem grunnlag til å mestre flere typer idrett. Gjennom mestring og 
læring av flere ferdigheter, vil det bli lettere for barnet å velge veien videre innenfor de særidrettene BIL 
tilbyr. En omforent utviklings- og aktivitetsplan for 7-10 åringer skal nedfelle hvilke prinsipper vi driver 
barneidretten etter i BIL samtidig som vi skal unngå at særidrettene «konkurrerer» om barna allerede fra 
7 års alder.  
 
Organisasjon 
Byneset IL har en god organisasjonsplan.  Hovedstyret har i 2017 jobbet med en revisjon av denne med 
mål om at man skal ha en oppdatert og helhetlig organisasjonsplan som beskriver dagens organisering og 
drift i idrettslaget. Revidert organisasjonsplan legges fram som egen sak årsmøtet 2018.  
Som et ledd i revisjon av organisasjonsplanen, settes også kompetanseutvikling for styremedlemmer på 
dagsorden. 14.9.17 ble det gjennomført kurs for alle styremedlemmer i BIL i praktisk styrearbeid med 
Kjell Evenshaug fra Sør-Trøndelag idrettskrets.  
 
Kontrollkomite 
Ihht til idrettens lovnorm, skal idrettslag som i stedet for å velge revisorer, kjøper revisortjenester slik 
som Byneset IL, opprette kontrollkomite med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens mandat er å 
ettergå at hovedstyret følger opp årsmøtets vedtak og budsjett.  
 
Politiattestansvarlig  
Alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor 
mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest (barneomsorgsattest). Alle 
trenere og lagledere for barn under 18 år i Byneset IL skal ha fremvist politiattest før de kan tiltre rollen.  
Administrasjonsleder er tillagt funksjonen som politiattestansvarlig i Byneset IL og skal sørge for et godt 
system for å sikre oppdatert informasjon til enhver tid.  
 
Administrasjonsleder 
Årsmøtet 2017 i Byneset IL ga styret fullmakt til å engasjere en person i 20 %   
stilling som administrasjonsleder i Byneset IL.  
Administrasjonsleder skal  
 



-  ivareta administrative oppgaver for idrettslaget 
- ansvar for medlemsregister 
- bistå avdelingene med innkreving av aktivitetsavgift  
- ansvar for kommunikasjon internt i idrettslaget og med andre samarbeidspartnere, samt 

idrettslagets hjemmeside 
- sekretær for hovedstyret 

 
Kari Myrland tiltrådte stillingen 1.1.18.  
 
Informasjon 
Byneset IL har egen hjemmeside, bynesetil.no hvor man finner dere informasjon fra avdelingene og 
lagene. Hjemmesiden vil sammen med Idrettsbladet, være hovedkanalen for informasjon fra idrettslaget. 
Både idrettslaget og flere avdelinger har også opprettet Facebook-sider eller - grupper, her vil man 
hovedsakelig linke til informasjon som er lagt på hjemmesiden.  
 
Økonomi  
Tano regnskap leverer regnskapstjenester til Byneset Il og dette samarbeidet fungerer svært godt. I 
skrivende stund foreligger ikke resultatet for 2017 så dette vil bli presentert på årsmøtet.  
 
Hallvertavtalen med Trondheim kommune gir kjærkomne inntekter til laget og vår samarbeidspartner 
Leinstrand Il. Gjennomføring og oppfølging av avtalen er god og idrettslaget har god kommunikasjon 
med Trondheim kommune vedrørende oppfølging av avtalen.  

 
Dugnadssalg 
På årsmøtet ble det meldt inn forslag om å ta inn et prinsipp/ strategipunkt i idrettslagets 
organisasjonsplan både for hovedlaget og fotballavdelingen vedrørende dugnadssalg.  
Årsmøtet støttet ønsket om å nedfelle et prinsipp om dugnadssalg, men ga det nye styret fullmakt til å 
formulere prinsippet innenfor rammene av fremlagte forslag og diskusjonen på årsmøtet.  
 
Byneset IL skal gi et tilbud til alle som ønsker å utøve idrett eller utøve organisert fysisk aktivitet og vi skal 
ta hensyn til at man har ulike forutsetninger og tilrettelegge deretter. I vedtektene har idrettslaget åpnet 
anledning til å søke fritak fra eller reduksjon av treningsavgiften.  
Dugnad er et viktig og avgjørende grunnlag for idrettslagets aktiviteter. Avdelingene må sikre at de 
utnytter potensialet for inntekter gjennom avtale om hallvakter før de vurderer å gjennomføre 
dugnadssalg. Behov for dugnadssalg skal meldes inn til Hovedstyret for å sikre nødvendig koordinering 
mellom avdelingene. 
 
Byneset IL har en sunn økonomi som fundament for god fremtidig aktivitet og utvikling i alle avdelinger. 
For å opprettholde dette, vil årsmøtet forelegges forslag til økonomihåndbok og fullmaktsmatrise for 
Byneset Il. Disse dokumentene vil være vedlegg til idrettslagets organisasjonsplan. 
 
Gjennom årsmeldingen vil jeg rette en varm takk til alle utøvere, trenere, lagledere, tillitsvalgte, 
hallvakter, kampansvarlige, baneansvarlige og supportere. På hver trening, aktivitet eller kamp viser dere 
våre verdier likeverd, utvikling, respekt og toleranse i praksis. Takk! 
 

 

8.2.2018 
Merete Blokkum 
Leder Hovedstyret / AU 



Barneidretten, årsmelding 2017  
Styret har bestått av følgende: 
Monica Elise Jenssen   Styreleder 
Linn Therese Larsen   Styremedlem/sekretær 
Ann Iren Grønskag   Styremedlem/kasserer 
   
Styret har avholdt tre styremøter der alle medlemmene i styret har stilt. Vi har også gjennomført 
møter med aktivitetsledergruppa for å planlegge gjennomføring av aktivitetsåret. På begynnelsen av 
sesongen ble det også avholdt et møte med foreldregruppen for å informere og utveksle tanker 
rundt kommende sesong, samt verve aktivitetsledere fra foreldregruppen. 4 flotte foreldre meldte 
seg; Rune Gomo, Barbara Ross, Kari Myrland og Kristin Vedin. Styret har mot slutten av året jobbet 
med utarbeidelse av utviklingsplan for alle barn i alderen 5 til 10 år. Vi har også kommet godt i gang 
med planlegging av idrettsskole for 6-åringene (1. klassingene) med tentativ oppstart høsten 2018.  
 
Gjennom året har vi gått til innkjøp av nytt utstyr. Blant annet en skummodul for å fremme barnas 
grunnbevegelser og trene balanse. Utfordringen med ervervelse av nytt utstyr er begrensningen av 
plass i materialerommet i Byneshallen. Nytt av året er også at aktivitetslederene fra nå av vil få 
trøyer/jakker med Byneset Idrettslags logo. Dette for å bli mer synlig for barna og foreldrene under 
aktivitetene under allidretten.  
 
Allidretten trener i år som i fjor hver mandag kl 17 – 18 i Byneshallen. Oppmøtet og engasjementet 
hos barna er stor. Antallet som stiller til trening ligger jevnt rundt 30 – 40 barn. Hallen deles i to med 
forskjellige aktiviteter i de to delene og barna deles inn i to grupper i henhold til aldre og 
ferdighetsnivå. Stort sett deles barna opp i 3-åringene i ei gruppe og 4-åringene og oppover i ei 
gruppe.  
 
I november ble det avholdt aktivitetslederkurs i Byneshallen i samarbeid med Leinstrand IL og Sør-
Trøndelag Idrettskrets. 4 deltagere fra Byneset IL kunne titulere seg aktivitetsleder modul 1-4 etter 
endt helg. Kurset ble godt gjennomført og vi ser frem til ytterligere samarbeid med Leinstrand IL. Vi 
har et ønske om at dette kurset skal tilbys og gjennomføres av alle aktivitetsledere i barneidretten.  
 
Vårt tilbud om svømming i Husebybadet første lørdag i hver måned til familier med barn i 
barneidretten, har også dette året vært populært og godt besøkt. Tilbudet er fra oktober til og med 
mai denne sesongen.  
 
Styret vil takke alle foreldre og andre bidragsytere som gjør det mulig for oss å tilby idrett til de 
minste. Vi er helt avhengig av at dere stiller som aktivitetsledere og stiller som tilsynsvakt i 
Byneshallen. Også en stor takk til alle de flotte barna som hver mandag stiller med et engasjement ut 
av en annen verden når det kommer til innsats under trening.  
 
 
Økonomi 
Barneidretten hadde også dette året en tilfredsstillende økonomi. Hovedinntekt er aktivitetsavgift og 
tilskudd gjennom hallvaktsordningen. Også dette året har vi påtatt oss to uker med tilsynsvakter. 
Våre utgifter knyttes til leie av Husebybadet og til investeringer i nytt utstyr, samt gjennomføring av 
aktivitetslederkurs.  
 
 
 
På vegne av styret i Barneidretten, 
Monica Elise Jenssen   02.02.18 



 

 

Fotball, årsmelding 2017 

Fotballstyret har bestått av følgende: 

Vibeke Langørgen  Leder (fra 18.september 2017)  

Arve Skjøstad   Nestleder (fungerende leder fram til september)  

Shenja Nessjøen  Økonomiansvarlig (ut oktober)  

Kristin Berg   Leder arrangementskomité 

Bernt Langørgen  Leder materiell- og banekomité 

Pål Skjervold    Sportslig leder 

Vibeke Langørgen  Leder markeds- og kommunikasjonskomité (fram til september) 

Wenche Langlo   Leder markeds- og kommunikasjonskomité (fra september)  

 

 

2017 har vært et utfordrende år, da vi gikk fra årsmøte i mars uten ny leder og med helt fersk kasserer. 

Vi ser viktigheten ved med kontinuitet og synes det var svært uheldig at både leder og 

økonomiansvarlig gikk av samme år. Samtidig ser vi hvor viktig det er at leder og nestleder har et tett 

samarbeid, slik at det er enklere for nestleder å gå inn i leders rolle ved behov. Fotballavdelingen er 

den største avdelingen og har høy aktivitet - noe som gjenspeiler seg i arbeidsoppgavene til styret. 

 

Arve Skjøstad tok på seg rollen som fungerende leder, mens valgkomiteen jobbet videre med å skaffe 

ny leder. Arve gjorde en kjempejobb og hadde fokus på å holde aktiviteten i gang innad i avdelingen. 

Men det ble mye brannslukking! I løpet av høsten luftet Arve ønske om å trekke seg fra rollen som 

fungerende leder pga personlige årsaker. Vibeke Langørgen tok etterhvert på seg oppgaven som leder 

fram mot årsmøtet, i første omgang. Og startet med full gjennomgang av økonomi, da kontoen sa det 

var behov for penger inn i kassen,  

 

På grunn av manglende oppfølging og at styret hadde full fokus på å holde aktiviteten i gang, hadde vi 

ikke klart å holde / følge opp fristene for blant annet innkrevning av treningsavgiften for høsten. 

 

Kasserer valgte å trekke seg på grunn av arbeidsmengde, en meget uheldig situasjon da det ble mye på 

kort tid. Vibeke Langørgen (leder) tok da over ansvaret til økonomiansvarlig og valgkomiteen fikk 

beskjed om å starte jobben med å finne ny økonomiansvarlig. 

 

Ellers så er fotballstyret meget godt fornøyd med aktiviteten for 2017-sesongen. Til sammen har ca 

318 spillere og 40 trenere og 23 lagledere vært i aksjon gjennom året som har gått.  

Vi har hatt et samarbeidslag med Leinstrand i G16 klassen.  

154 kamper er spilt i regi av kretsen, 23 lag totalt på våren og 22 lag på høsten, hvorav av 6 lag i 

ungdomsfotballen våren 2017 og 5 høsten 2017. Samt 1 lag i voksenfotballen, senior menn.  

 

14 lag har representert Byneset i barnefotball på sonekvelder og det er gjennomført 12 sonekvelder på 

Stormyra totalt for 2017, med ca 3 kamper hver kveld.  

 

Vi har hatt lag som har deltatt på cuper i nærområdet samt på Storsjøcup i Sverige og Dana i 

Danmark.  

 

Dessverre har vi ikke fått gjennomført lagledermøter. Men Sportslig leder har gjennomført 

trenermøter. Vi har deltatt på flere møter på Lerkendal og i kretsen, blant annet møte om storhall i 

Granåsen ( Vibeke & Bernt ). Vibeke har deltatt på lederlunsj hos kretsen. 

 

Anleggskomiteen ved Bernt Langørgen, Arve Skjøstad og Arild Vikan har deltatt på møter med 

Trondheim kommune. Bernt Langørgen har deltatt på møte om vintervedlikehold av kunstgress. 

 

Vi har hatt en fra anleggssiden i Norges fotballforbund på befaring av Rye kunstgress. Det er forsøkt å 

gjøre noen forbedringer på banen uten spesielt hell.  

 



 

 

Området rundt banen på Rye har det beklageligvis ikke vært gjort noe med i 2017 og vi tapte inntekter 

på skiltsponsor dette året. 

 

Vårt største arrangement i år var Tine Fotballskole på Stormyra.  

Det deltok 112 barn, en liten nedgang fra året før. Vi hadde besøk av vår egen Daniel Nilsen som er 

fotball-trikser. Daniel Nilsen er populær blant barna. Det sportslige på fotballskolen ble i år ledet av 

sportslig leder Pål Skjervold.  G 16 stilte som instruktører og vi vil rette en stor takk til disse gutta for 

en kjempe flott innsats og engasjement, samt alle foreldre som bidro til gjennomføringen av selve 

arrangementet. Det er et arrangement som krever mye dugnadsinnsats, og vi hadde ikke klart det uten 

dere! 

 

I november hadde vi kafe driften på kunst- og håndverksmessen samt fotballavslutningen påfølgende 

mandag. Fotballavslutningen er populær - spesielt blant de minste. Økonomisk sett så er ikke dette 

arrangement vi tjener penger på. 

 

Regnskapstjenester har vært utført av Tano Regnskap med assistanse fra kasserer. Tano regnskap har 

gitt oss god service dette året. Regnskapet for 2017 viser en omsetning på 981.783 kr og et underskudd 

på 135.464 kr. Hovedårsaken til underskuddet er at vi på våren 2017 fikk en faktura fra Byneset Golf 

på vedlikehold av Stormyra på kr. 32.500,- for 2016, samt at inntekter av salgsdugnad ble lavere enn 

budsjettet på ca. 100 000,- . Tano Regnskap har de 2 siste månedene bistått leder med å betale 

regninger.  

 

Vi ønsker å takke alle som har bidratt i 2017 og takker for samarbeidet i året som har gått og ønsker 

alle lykke til med kommende sesong. 

 

 

På vegne av Fotballstyret, 

Vibeke Olaussen Langørgen 

 

 

 

 



Håndball, årsmelding 2017 

Styret i håndballgruppa består pr. i dag av: 

Tore Sørgjerd   leder 

Turid Forås   nestleder 

Hege Engan   kasserer 

May Romundstad  styremedlem   

Vi har i sesongen 2017/2018 avholdt månedlige styremøter, samt møter med våre trenere og 

foreldrekontakter.  Lagene våre arrangerer egne foreldremøter etter behov. Det er en tradisjon at de 

eldste lagene melder seg på en reisecup på våren, og i år har vi 6 lag påmeldt til Rosecup i Molde. Det 

vil også i år bli avholdt et fellesmøte i forkant av denne, for foreldre, trenere og foreldrekontakter til de 

påmeldte lagene.  

Denne sesongen har styret blant annet lagt ned mye arbeid med å utarbeide et forslag til Sportsplan for 

Byneset Håndball, samt årshjul for avdelingen.  Styret kalte inn til et åpent møte i januar 2018 for 

foreldre og trenere, der den foreløpige sportsplanen ble gjennomgått og alle fikk mulighet for å 

komme med kommentarer og spørsmål. Målet er å få sportsplanen sluttført i løpet av sesongen. Styret 

startet også høsten 2017 med planlegging av et fellesarrangement før jul for alle lag i Byneset 

håndball, i form av en intern cup hvor alle lag deltar. Målet er at dette skal bli en flott opplevelse for 

alle involverte, og at kanskje kan bli en årlig tradisjon. Navnet endret seg i løpet av planleggingsfasen 

fra julecup, til nyttårscup og skal etter planen avholdes søndag 11.februar.  

Andre viktige saker for styret har vært nye nettsider, innføring av elektronisk kamprapport, skaffe 

sponsorer, felles dugnader og rekruttering av dommere til Byneset håndball. 

Det har de siste årene vært en økende arbeidsmengde for styret, grunnet en årlig vekst i 

håndballavdelingen, Større aktivitet er positivt, og en glede for både avdelingen og idrettslaget. Styrets 

medlemmer er dessuten ivrige og engasjerte, og bidrar til innholdsrike møter og har mange gode ideer 

og planer for videre arbeid. Sittende styre ser likevel nå et behov for å øke antall styremedlemmer for å 

fordele oppgaver og roller, og vil jobbe frem en modell hvor alle lag stiller med en representant hver. 

At alle lag skal få medvirke inn i styrets arbeid, vil forhåpentligvis øke både engasjementet og 

ansvarsfølelsen. Vi tror at delaktighet gir oss et sterkere håndballmiljø og et enda bedre samhold og 

felleskap på tvers av lagene. Alternativt kan man ha ulike komiteer som består av representanter fra 

flere lag, hvor leder møter i styremøter etter behov/ønske/plan for innholdet.  

Aktivitet 

Byneset håndball har nå 140 spillere i alderen 7 år-13 år. Vi meldte på 18 lag til TrønderEnergi serien 

ved oppstart av sesongen 2017-18, fordelt på følgende årskull:  

 

J13   (født 2004) – 2 lag  

J12   (født 2005) – 2 lag 

J11   (født 2006) – 2 lag 

G11  (født 2006) – 1 lag 

J10   (født 2007) – 1 lag 

G10  (født 2007) – 2 lag 

G09   (født 2008) – 3 lag 

J09   (født 2008) – 2 lag 

J08   (født 2009) – 2 lag 

J07   (født 2010) – 1 lag 

 

Håndballavdelingen i Byneset IL har et godt samarbeid med Leinstrand IL, og samtlige lag består av 

spillere fra både Leinstrand, Spongdal og Rye. Dette videreføres, og er et felles løft for 

håndballmiljøet og fellesskapet mellom klubbene våre. Som i fjor, ønsker vi å rette en stor takk til 

Leinstrand IL v/ Johanne Storler for velvilje og samarbeid da dette ble planlagt og organisert.  En av 



fordelene dette samarbeidet gir tilbake, er at når elever/spillere fra 3 ulike barneskoler møtes tidlig 

gjennom idretten, vil de allerede kjenne mange når de starter i 8 trinn på Spongdal, hvor 

elevene/spillerne blandes om i nye grupperinger enn de kjente, trygge klassene fra barneskolene.  

I inneværende sesong har Byneset håndball mange ivrige foreldre som trenere på alle våre lag. 

Målsettingen i fjor om at alle trenere skulle ta trenerkurs, er innfridd, og nå er flere også i gang med å 

ta trener 2-kurs. Det har vært gjort et arbeid med å rekruttere trenere til de eldste lagene, utenfor 

foreldregruppa. Dette har ikke lyktes ennå, men styret tar gjerne imot forslag, og ber interesserte 

«bygdafolk» eller andre om å melde interesse for å bidra. De fleste trenere har tatt Trener 1-kurs eller 

barneaktivitetskurs i denne sesongen, 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. 

Treninger foregår i Byneshallen, samt i bygdarommet på Leinstrand. Byneshallen på Spongdal er midt 

imellom «grendene» her, og slik et naturlig samlingspunkt. Med en så flott hall i nærmiljøet skulle vi 

gjerne hatt både flere treningstimer og mer hensiktsmessige tidspunkt å trene på. De fleste lag har flere 

treninger i uka, og nesten alle fått mulighet til å trene i hallen. Antall medlemmer teller når man søker 

og får tildelt treningstid i kommunale haller, og vi kan ikke konkurrere med store klubber selv om vi 

søker 

Lagene våre har i varierende grad deltatt på cuper i nærområdet. Tradisjonen med reisecup i slutten av 

sesongen er utvilsomt et høydepunkt for mange, er både sosialt og spennende.  

Håndballgruppas mål er å videreføre og opprettholde et tilbud til alle våre spillere, og i tillegg kunne 

tilby – beholde spillere som vil utvikle seg videre som spillere. For å kunne imøtekomme dette må vi 

nødvendigvis ha enda mer skolering og avtale hospitering med større klubber. 

Skal vi lykkes med våre målsettinger er det helt avgjørende at foreldre viser initiativ, deltar og er 

bidragsytere på trenersiden. Er det noen der ute som har lyst til å starte opp lag så vil vi i 

håndballgruppa legge til rette for dette. Det er bare å ta kontakt.  

Økonomi  

Økonomien i avdelingen kan bli bedre. Hovedinntektskilder er tilsynsvaktordningen i Byneshallen. De 

faste utgiftene 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. 

Håndballstyret vil gjennom årsmeldingen benytte anledningen til å takke alle som har stilt opp for 

spillerne våre og også de som har funnet veien til tribunen i Byneshallen!  

Tore Sørgjerd 

Leder i håndballavdelingen 



Idrettsbladet, årsmelding 2017 

Redaktør er Jon Stene Opland, nyvalgt på årsmøtet i 2017. Han overtok etter Marianne Haugrønning 

Jordhøy. Hun har vært ham behjelpelig med innføring i oppgaver og rutiner i bladet, holdt kontakt 

med annonsører og forbindelser ellers. 

Marianne har vært med i redaksjonskomiteen for bladet i fire år før hun tok over som redaktør 2007. 

Hun tok da eneansvar for redigeringa av bladet. Med hennes kunnskap og arbeidsvilje er det ønskelig 

å ha henne med i det videre redaksjonsarbeidet. 

Bladet har som i tidligere år, kommet ut 5 ganger. Arnfinn Olsen i Vest Grafiske AS har stått for 

layout. Trykkes hos Trykkpartner AS. Norpost Distribusjon AS har distribuert bladet. Vi er godt 

fornøyd med samarbeidet med dem alle. 

Informasjon internt i avdelingene foregår i stor grad ved bruk av lagets hjemmesider og facebook.  

Idrettsbladets rolle blir slik noe endret til i større grad å være lagets åpne kanal for bygda med 

informasjon om hva Byneset idrettslag står for og driver med, samt være et organ for info om 

aktiviteter i bygda. 

Selv med trofaste annonsører og støtte fra private givere, blir det økonomiske resultatet negativ. 

Hovedlaget tilfører nødvendig kapital, antatt å måtte ligge på nærmere 30 000 kroner årlig.  

Det planlegges 5 utgivelser i år som tidligere år. 

Jon Stene Opland 

Redaktør 



Innebandy, årsmelding 2017. 

Styret har i 2017 bestått av:  

Arve Flatås  leder og representant i hovedstyret.  

Harald Jakobsen styremedlem  

Øyvind By   styremedlem 

 Petter Haug  styremedlem 

Det er ikke avholdt formelle styremøter, men kontaktmøter i løpet av treningstiden. 

Daglig leder for Midt-Norge Bandyregion, Åsmund Sjøberg og representant Jim Løvås har 

sendt komiteen løpende informasjon om kurs og treningstilbud innen regionen, samt tilbud 

om deltagelse i turneringer. Åsmund Sjøberg har også bidratt til at vår lokale aktivitet ble 

tildelt viktig treningstid i Byneshallen.  

Styret har ikke evnet å iverksette bandyaktivitet for barn i de lavere alderstrinn, da barn 

gjerne fordrer noe mer oppfølging, noe vi ikke har klart organisere på en god måte. Hvis det 

fremsettes ønske om å ta opp igjen innebandy for denne gruppen, trenger vi mer hjelp av 

foreldre. 

Rammetiden i Byneshallen ble etter ny tildeling satt til tidsrommet 16.30 – 23.00, men den 

mest aktive tiden har vært i tidsrommet 20.00 – 23.00. Bandy ble også tildelt treningstid i 

hallen hele søndager, men har i samråd med hovedstyret fordelt tiden til andre aktiviteter 

innen idrettslaget.    

Deltagelsen har etter sommerferien holdt seg på et stabilt nivå med ca. 15 - 20 spillere, mest 

ungdom, noe som er det optimale antallet for å kunne gjennomføre effektivt trening innen 

den tilmålte tiden. 

Utstyret slites, så det har vært anskaffet noe nytt materiell og førstehjelpsutstyr i løpet av 

året. 

Innebandy er løst organisert, men som deltager er det et krav at den enkelte er registrert 

som medlem av Byneset Idrettslag, og har betalt medlemsavgift og aktivitetsavgift.   

Styret har som mål å fortsette tilbudet med innebandy til faste tider for ungdom og voksne fra 

distriktet Byneset og Leinstrand. Unntaket er i skoleferien da hallen stenges. Våre 

ambisjoner er at treningen skal gi noe igjen til den enkelte deltager, men også at det rent 

sosialt skapes et hyggelig miljø i hallen. 

 

For bandystyret. 

Arve Flatås 
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Sjøsport, årsmelding 2017 

Styret har bestått av følgende: 

Tore Lervang   Leder, seilsjef 

Hilde Håbjørg    Padlesjef 

Arnt Amble   Kasserer  

Bjørn Thrane   Utstyrsansvarlig 

Mona Parow   Styremedlem   

Vi har hatt fire styremøter gjennom året. Styret har hatt jevn kontakt i lukket gruppe på facebook og 

gjennom dugnader i sjøsportanlegget.  

Vi har hatt god rekrutering av nye seilere i 2017. Vi har nå 20 medlemmer voksne og barn, derav 7 

ivrige barn som seiler Optimist jolle. 

På padlesiden hadde vi en meget positiv rekruttering i 2016. Den sterke oppgraderingen av våre 

anleggsfasiliteter som vi har fått til i 2015 og 2016 har nok også bidratt. I 2017 har vi hatt god 

rekrutering og tilsammen førte dette til en økning i medlemstallet på ca. 37 % fra 2016 til 2017. Vi har 

tro på at medlemstallet vil vokse også i 2018, men mindre enn i 2016 og 2017. 

Aktivitet 

På padlesiden har aktiviteten vært omtrent som 2016. Gjennom flere kurs og fellespadlinger på 

tirsdager har det vært mange anledninger til å nyte livet på sjøen. Når det gjelder seiling, har 

oppslutningen og aktiviteten vært høyere en 2016. Det har vært fast seiling på torsdager kl. 17.30-20 

når vinden ikke har vært for sterk. Når det har vært for mye vind, har vi hatt alternative aktiviteter, 

som barmarksseiling, førstehjelp, knuter, puss av båt, o.l.  

 

I tråd med våre tradisjoner gjennomførte sjøsportgruppa arrangementer for ulike grupperinger av 

bygdas og byens ungdom. I år har dette omfattet: 

• Vi startet med Medlemsmøte den 24. april. 

• Sesongåpning for medlemmer og andre interesserte 1. mai 

• Åpent «våttkortkurs» i padling på våren (20.-21. mai) m/instruktør Leif Tofte, TKK. Og 

høstkurs «våttkortkurs» i padling (Grunnkurs) 

• Teknikk kurs, et trinn på Padleforbundets Våttkort over 4 dager i mai og juni. 

• I Pinsehelga var 3 av våre optimistseilere med på nybegynner kurs i optimistjolleseiling i regi 

av TSF 

• Assistenttrenerkurs innenfor seiling med Optimist 20-21 juni. Iens Ludvik Høst fra Norges 

Seilforbund kom til oss og holdt kurset. 

• Vi hadde sjøsportkveld for 4H medlemmer 25. september 

• Sesongavslutning 1. oktober 

Anlegg og utstyr 

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 reolplasser til klubbens og medlemmers kajakker 

• Det ble montert 2 redningsbøyer som Trine Myran Fossland hadde søkt om på brygga og ved 

sjøsportkjelleren. 

• Montert lem på brygga for utsetting av båter på en enklere måte  

• Snekring av div. hyller og opphengsanordninger for årer, vester, drakter, seilrigger og båter 

mm.  

• Det har også blitt brukt mye tid på dugnad for vedlikehold av utstyr (båter) 

Sjøsportgruppa har en seiljolle type Feva, 3 Optimistjoller (for yngre rekrutter), 12 klubbkajakker (6 

for voksne, 4 for lettere padlere, 2 for barn), en sikringsbåt (16 fots rib med 50 hk påhengsmotor), en 

mindre gummibåt med 5hk påhengsmotor og noe annet utstyr, inkludert ca. 15 tørrdrakter og diverse 

vester. 
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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 aktivitetsavgift-

inntekten i forhold til 2016, men med stor medlemsvekst ble inntekten vesentlig høyere enn 

budsjettert.  

Leieinntekten på reolplasser i sjøsportkjelleren ble omtrent samme som året før og i forhold til 

budsjett. Men nesten alle tilgjengelige reolplasser er nå utleid, og ytterligere vekstmuligheter 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 i 2016 til komplettering av vår flytebrygge, som resulterte i at vi i november 

2016 ble tildelt et tilskudd på kr. 8.392. Med amputert prosjektbudsjett tok vi sikte på å gjennomføre et 

redusert prosjekt i løpet av 2017.  

 

Tore Lervang 

Leder i sjøsportgruppa 

 

 

 



 Ski-/friidrett, årsmelding 2017 

Styret i ski- /friidrettsavdelingen består av: 

Kai Rye    formann 

Arnt Langørgen   styremedlem 

Jan Arve Langørgen  styremedlem 

Anne Jorun Frøseth  kasserer 

Edvind By   friidrettsansvarlig 

Arvid Røstum   styremedlem 

I 2017 vedtok hovedstyret på årsmøtet at ski – og friidrettsavdelingene skulle slå seg sammen til en 

avdeling. 

 

Aktiviteter: 

Vinteren 2017 var det varierende snøforhold. Vi fikk likevel gjennomført alle poengrenn i lysløypa på 

Klefstadhaugen. Det var mellom 10 og 25 startende på poengrennene. Fellestrening ble holdt en 

gang i uka. Fra påske ble skitreninger byttet ut med andre aktiviteter for barna. 

 

I mai/juni og august/september gjennomførte vi til sammen 4 poengløp i lysløypa på Klefstadhaugen.  

 

To barn fra avdelingen deltok på Multisportuka i regi Trondhjems Skiklubb, og 5 barn deltok på 

skiskole i Meråker i august.  

 

St. olavsloppet gikk som vanlig av stabelen i månedsskiftet juni/juli, og Byneset stilte ett lag 

bestående av kvinner, menn og ungdommer. Vi løp oss inn til en fin 41. plass. 

 

Hangervåttan Rundt ble tradisjon tro arrangert første helg i september. Med 23 deltagere i 

konkurranseklassen og 172 deltagere i trim. 

 

Historiens første Bosbergheia Opp ble arrangert 24.september, med start fra Bosbergaunet og mål på 

toppen av Bosbergheia. 10 startende i konkurranseklassen og 47 som deltok i trimklassen.  

 

Roger Rokkones startet i høst i samråd md avdelingen, opp med styrke- og sirkeltrening i gymsalen 

på Rye.  

 

Den årlige skisamlingen i Ramundberget i Sverige ble holdt siste helg i november. Med foreldre og 

barn var vi 25 stykker som deltok. Flotte skiforhold! 

 

Etter høstferien startet fellestreningene opp igjen. Treningene er for aldersgruppen 7 år og oppover. I 

2017 besluttet avdelingen i samråd med Leinstrand IL ski, å ha treninger sammen. Leinstrand har stilt 

med trenere sammen med foreldre fra Byneset IL ski. Dette har vært et vellykket tiltak. 

 

I 2017 hadde Byneset IL ski/friidrett med utøvere på kretsrenn, Midtnorsk mesterskap, Norges-cup 

junior, Hovedlandsrennet og NM junior, samt en del terrengløp i sommerhalvåret. 

 



Dugnader: 

Parkeringsvakt: Vi ble i 2017 tildelt parkeringsvakt på Storsvingen parkeringsplass i Fjellseterveien. 

Dette er en viktig og god inntekt for avdelingen.  

 

Hallvakt: I Byneshallen. 

 

Grøfting og beitepussing: I lysløypa på Klefstadhaugen. Dette ble gjort i dugnadsånd av ledere, 

trenere og kjente. 

 

Scooterkjøring: 

På frivillig basis har personer i avdelingen og på Byneset meldt sin interesse over å være med å bidra 

til at det kjøres løyper i lysløypa og eventuelt opp til Klefstadmyra. 

 

Kai Rye 

Formann 

Byneset IL ski/friidrett 

 

 

 

 



Trimavdelinga, årsmelding 2017 
Styret har bestått av følgende:  

Tora Rømo   leder og kasserer 

Kirsti Klemetsaune  sekretær og nettansvarlig 

Ingunn Westerbø  ansvarlig for Aerobic, Step og Styrke, Zumba, Yoga 

Ragnvald Haug   toppturansvarlig 

Det er avholdt faste styremøter i perioden og forskjellige saker er behandlet. 
 
AKTIVITETER 
Deltakelsen på Aerobic, Step og Styrke har vært stabil og god gjennom flere år og over 30 deltakere 
har vært faste trimmere i år. Gymsalen på Rye skole benyttes mandag og onsdag fra kl. 20.00 til 
21.00. Vi har vært så heldig å ha flotte og flinke instruktører gjennom hele året, Benedikte Skogseth 
og Christin Mauseth. I høst ble det kjøpt inn 25 trimmatter til en sum på 6000 kr. 
 
Trimboksene ble som alltid åpnet den 1. mai, med servering av vafler, kaffe og saft, godt oppmøte av 
folk som koste seg i finværet. Det ble gitt uttrykk for at de savnet loddsalget ved noen av boksene, 
noe trimavdelinga må ta til etterretning. Trimavdelinga ønsker å takke alle ildsjeler og verter for 
servering ved trimboksene. 
 
Sesongen for trimboksene går fra 1. april til 30. september. Og i år ble det registret 20 stykker med 
over 40 turer til trimboksene. Og vi hadde 6 personer med over 100 registeret trimturer: Ragnvald 
Haug, Kirsten Bye, Martin Stene, Arne Håbjørg, Carl Tore Wiken og Solveig Bye Wiken. 
 
Toppturene har sesong fra 1. juni til 30. september. 19 stykker hadde registret alle toppene. 
 
Sommertrimmen har gått hver onsdag kl. 18.00 med forskjellige mål helst i nærområdet, både til 
topper og bokser. Turene er lagt opp slik at de tar 2-3 timer. Og noen av deltakerne har ved flere 
anledninger tatt på seg å ta med gruppa til nye og ukjente mål for flere i området.  
 
I september arrangerte vi en tur til Hestgrovheia i Lensvik. Det var en gruppe med både store og små 
deltakere som la i vei oppover i litt tåke, men det skein opp på toppen og vi hadde flott utsikt til 
Byneset.  
 
ØKONOMI  
Trimavdeling har god økonomi. 

PLANER FOR 2018 

Vi mistet ved årsskiftet en av våre instruktører, men klarte å skaffe erstatning umiddelbart. Vi kan for 

2018 tilby Zumba på mandager, og regner med at vi trekker en del flere ungdommer som vil trimme i 

lag med oss. Dessuten kan vi tilby Yoga på søndag kveld kl. 20.00 på Rye skole. Så for sesongen 2018 

har vi et tilbud på tre treninger i uka for den som vil.  Her har Ingunn Westerbø vært uerstattelig i 

styret og stått på for å få alt på plass.  

Ellers vil det som alltid bli kaffe servering ved en del av trimboksene 1. mai, og sommertrimmen 

starter når innetrimmen er ferdig i mai. Vi vil også ønske et nytt styremedlem, Hanne Vikan, 

velkommen. Hun erstatter Kirsti Klemetsaune som har bedt seg fritatt fra sitt verv.  

 



Trimavdelinga takker for oppslutningen i 2017 og ser fram til en ny sesong med nye utfordringer! 

 

Styret 



Årsmelding 2017 Trimavdelinga 

Styret har bestått av følgende:  
Tora Rømo Leder, Kasserer 
Kirsti Klemetsaunet Sekretær, Nettansvarlig 
Ingunn Westerbø ansvarlig for Aerobic, Step, Styrke, Zumba, Yoga 
Ragnvald Haug Toppansvarlig 
 
Det er avholdt faste styremøter i perioden og forskjellige saker er behandlet. 
 
AKTIVITETER 
Deltakelsen på Aerobic, Step styrke har vært stabil og god gjennom flere år og over 30 deltakere har 
vært faste trimmere i år. Gymsalen på Rye skole benyttes mandag og onsdag fra kl. 20.00 til 21.00. Vi 
har vært så heldig å ha flott og flinke instruktører gjennom hele året Benedikte Skogseth og Christin 
Mauseth. I høst ble det kjøpt inn 25 trimmatter til en sum på 6000 kr. 
 
Trimboksene ble som alltid åpnet den 1. mai, med servering av vafler, kaffe og saft, godt oppmøte av 
folk som koste seg i finværet. Det ble gitt uttrykk for at de savnet loddsalget ved noen av boksene, 
noe trimavdelinga må ta til etterretning. Trimavdelinga ønsker å takke alle ildsjeler og verter for 
servering ved trimboksene. 
Sesongen for trimboksene går fra 1. april til 30. september. Og i år ble det registret 20 stykker med 
over 40 turer til trimboksene. Og vi hadde 6 personer med over 100 registeret trimturer: Ragnvald 
Haug, Kirsten By, Martin Stene, Arne Håbjørg, Karl Tore Viken og Solveig By Viken. 
 
Toppturene har sesong fra 1. juni til 30. september. 19 stykker hadde registret alle toppene. 
 
Sommertrimmen har gått hver onsdag kl. 18.00 med forskjellige mål helst i nærområdet, både til 
topper og bokser. Turene er lagt opp slik at de tar 2-3 timer. Og noen av deltakerne har ved flere 
anledninger tatt på seg å ta med gruppa til nye og ukjente mål for flere i området.  
 
I september arrangerte vi en tur til Hestgrovheia, det var en gruppe med både store og små deltakere 
som la ivei oppover i litt tåke, men det skein opp på toppen og vi hadde flott utsikt til Byneset.  
 
ØKONOMI  
Trimavdeling har god økonomi. 

PLANER FOR 2018 

Vi mistet ved årsskiftet en av våre instruktører, men klarte å skaffe erstatning umiddelbart. Vi kan for 

2018 tilby Zumba på mandager, og regner med at vi trekker en del flere ungdommer som vil trimme i 

lag med oss. Dessuten kan vi tilby Yoga på søndag kveld kl. 20.00 på Rye Skole. Så for sesongen 2018 

har vi et tilbud på tre treninger i uka for den som vil.  Her har Ingunn Westerbø vært uerstattelig i 

styret og stått på for å få alt på plass.  

Ellers vil det som alltid bli kaffe servering ved en del av trimboksene 1. mai, og sommertrimmen 

starter når innetrimmen er ferdig i mai. 

Vi vil også ønske et nytt styremedlem velkommen: Hanne Vikan! 

Trimavdelinga takker for oppslutningen i 2017 og ser fram til en ny sesong med nye utfordringer! 

Styret 



 


