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Leder i Byneset idrettslag 
Merete Blokkum 
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leder@bynesetil.no

Administrasjonsleder 
Kari Myrland
Tlf: 472 77 210 
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Kasserer i arbeidsutvalget, hovedstyret 
Ann Iren Øyaas 
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Leder håndball 
Tore Sørgjerd
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tore.sorgjerd@entro.no

Leder fotball 
Vibeke Langørgen 
Tlf: 994 07 446 
leder@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

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 bynesinger!

Da er trimboksene åpnet, sjøsport 
har hatt avplask, fotballsesongen 
sparket i gang og friidrett har ar-
rangert sesongens første poengløp. 
Mulighetene for aktivitet er mange 
og forskjellige. 

Våren har vært hektisk for hovedsty-
ret. I mars gjennomførte vi årsmøtet. 
Godt oppmøte og gode diskusjoner 
resulterte i vedtak om reviderte ved-
tekter, organisasjonsplan, aktivitets- 
og utviklingsplan for 5-10 åringer og 
opprettelse av idrettsskole. Årsmøtet 
besluttet også å endre logoen for 
idrettslaget ved at banneret med 100 
år tas bort. Norges idrettsforbund har 
stilt krav om at idrettslag som kjøper 
revisortjenester må opprette kon-
trollkomite. Kontrollkomiteen skal 
blant annet følge opp at idrettslagets 
midler går til de formål årsmøtet 
har fattet vedtak om. Jeg er veldig 
glad for at Olav Opland og Kristian 
Steinshylla har sagt ja til dette vervet. 
Fullstendig protokoll fra årsmøtet 
ligger tilgjengelig på bynesetil.no.

En spennende sak på årsmøtet er 
valget. Mange engasjerte medlem-
mer hadde sagt seg villig til å ta til-
litsverv i idrettslaget. Men på tross 
av at valgkomiteen har jobbet hardt 
gjennom hele året, hadde de ikke lyk-
tes å finne kandidater til et fulltallig 
styre for fotballavdelingen. Uten et 
fulltallig styre, må man vurdere om 
aktivitetsnivået i avdelingen kunne 
opprettholdes. Årsmøtet fant det der-
for nødvendig å innkalle til ekstraor-
dinært årsmøte for fotballavdelingen 
samt krav om at det skulle arrangeres 
allmøte i avdelingen for å drøfte am-
bisjonsnivå og organisering. Mange 
engasjerte foreldre, trenere og lag-

ledere stilte på allmøtet og ekstraor-
dinært årsmøte i Fotballavdelingen. 
Klubbhåndboka ble revidert og et 
fulltallig fotballstyre ble valgt. 

Årsmøtets vedtak støtter opp om 
mitt hovedmål; Byneset IL som ett 
idrettslag. For å konkretisere opp-
følging av vedtakene, arrangerte vi 
felles styremøte for alle avdelingene 
i begynnelsen av april. Hvordan skal 
avdelingene samarbeide og støtte 
hverandres aktiviteter? F eks kan 
håndball- og fotballagene delta i frii-
drettsavdelingens poengløp som kon-
disjonstrening. Det ble også besluttet 
at håndballavdelingen og fotballav-
delingen skal ha to koordineringsmø-
ter hvert år for å planlegge overgan-
gen mellom sesongene slik at man 
unngår kollisjoner og sikrer at barna 
kan delta i begge idrettene. Håndball 
og fotball planlegger også videre 
samarbeid om dommerutdanning og 
keepertrening. Til høsten starter vi 
også idrettsskole for 6-åringene. Bar-
neidretten er ansvarlig for tilbudet, 
men særavdelingene vil stille med 
trenere og treningsopplegg. Det vil 
bli arrangert informasjonsmøte om 
idrettsskolen medio juni. 

27. juni starter St. Olavsloppet. Tra-
disjonen tro stiller Byneset IL lag 
og jeg håper mange vil delta i denne 
løpsfesten. Interesserte kan ta kontakt 
med leder av ski/friidrett Kai Rye på 
kai.rye@tbrt.no.

Med ønske om en aktiv sommer fylt 
med idrettsglede og mestring!
 

Likeverd, Utvikling, Respekt, 
Toleranse.
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Trimtilbudet på Byneset er stort. Trim-
gruppa tilbyr tre treninger i uka gjen-
nom vår- og høstsemesteret. På som-
meren har vi Sommertrim ute i skog og 
mark. 

Byneset Trimgruppe 
På Byneset har vi et godt treningstilbud 
for de som liker trening i gymsal, med 
tre tilbud i uken. Når våren kommer, 
har vi felles trimturer i nærområdet 
med turleder hver onsdag kl 18, «Som-
mertrimmen». Og rundt på Byneset 
er det flere trimbokser, hvor man kan 
skrive seg inn og «samle på turer». 
Følg med på våre facebooksider: Byne-
set Trimgruppe, samt Byneset IL sine 
nettsider for oppdatert informasjon om 
de ulike turene og arrangementer som 
blir fremover.
 
Gruppetrening i hall
Hver mandag, onsdag og søndag har vi 
trening i gymsalen på Rye skole, fra kl 
20-21.
 
Mandag: Zumba (trener Carina)
Onsdag: Variasjon mellom Aerobic, 
sirkeltrening og Step (trener Christin)
Søndag: Yoga og Mindfullness (trener 
Beluga)
 
Sesongen varer i utgangspunktet frem 
til og med søndag 6. mai, men i år for-
lenger vi sesongen med å tilby trening 
mandager fra kl 20.00-21.00 frem til og 
med mandag 18. juni. Da vil det annen-
hver gang være Yoga/Mindfullness (14. 
og 28. mai og 11. juni) og Zumba (7. 
og 21. mai, og 4. og 18. juni).
 
Prisene for sesongen er:
1.gang i uka 550 kr
2.ganger i uka 950 kr
3.ganger i uka 1100 kr.
 
Du kan selv velge hvilken dag som 
passer best, eller variere en uke, hvis 
du er opptatt en av dagene.
 
Denne vårsesongen har vi hatt en 
enorm oppslutning, og vi har vært opp 
til 30 stk på en og samme trening. Tre-
ningstilbudet er bedre enn noensinne, 

og etter at vi utvidet tilbudet med 
Zumba og Yoga, og fra to til tre tre-
ningsdager i uka, merker vi at vi dek-
ker de fleste treningsønsker. Det er ca 
40 personer som trener med oss i Trim-
gruppa, og alderen varierer fra 18 til 
75 år. En legger selv lista for hvor mye 
man kan yte, og ha glede av. Alle er 
hjertelig velkomne på prøvetime(r), for 
å se om dette passer til dem. Vi starter 
opp igjen ved skolestart/sen august.
 
Sommertrim
Fra 9. mai startet Sommertrimmen opp, 
hvor det hver onsdag blir trimturer ute i 
det fri. Alle turene har en lokal turleder, 
og hver tur annonseres med detaljer og 
oppmøtested på vår Facebookside.
 
Rundt om på Byneset har vi flere 
Trimbokser, postkasser hvor det lig-
ger en bok man skriver seg inn i, for å 
samle på turer. Det ligger registrerings-
skjemaer i trimboksene/evt. skjema 
kan lastes ned på nettet – Byneset IL. 
Når du har oppnådd 40 turer i løpet av 
sesongen, og har sender inn registre-
ringsskjema, har du sjansen til å vinne 

en premie. På toppturene finner du 
også en bok hvor du skriver deg inn, og 
registreringsskjema. Du er med i trek-
ning av premie om du sender inn regis-
treringsskjema/kodene for alle toppene. 
En oversikt over de ulike Trimboksene 
og Toppene kan du se på Byneset IL 
sine hjemmesider. Det ligger også link 
på vår Facebook-side.
 
1.mai var det servering av kaffe og 
vaffel rundt om på trimboksene. De 
aktuelle stedene er: Nestingan, Prest-
gården, Høstad, Bjørnhaugen ved saga, 
Heisjøen ved Olebu, Hoem og Gamle 
Bynesvei. Storm og stiv kuling gjorde 
at vi måtte trekke inn i garasjen på 
Høstad. Riktig så trivelig! Gapahuken 
på Olebu var også god å ty til. Generelt 
bra oppmøte på alle boksene tross litt 
kaldt og surt vær. 
Om du har spørsmål, er du hjertelig 
velkommen til å ta kontakt med oss i 
Trimstyret, enten på Facebook-siden 
vår, eller på telefon til Ingunn Wes-
terbø. Styret består av:
Tora Rømo, Hanne Vikan, Ragnvald 
Haug og Ingunn Westerbø.

Trimavdelinga

}

Avdelinger og aktiviteter
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Vi hadde en flott avslutning i bar-
neidretten 30. april. Ungene stilte opp 
med sykkel og vi hadde frilek bak 
Byneshallen/skolen. Det ble utdeling 
av diplomer og medaljer for sesongen 
2017/18 og alle fikk en liten sjokola-
depremie også. Gjennom sesongen har 
vi hatt mellom 30 og 40 unger i hallen 

Barneidretten

hver mandag på allidretten og svøm-
mingen i Husebybadet første lørdag 
hver måned har også vært godt besøkt. 
Vi ser frem til oppstart av ny sesong i 
september. 

I den anledning vil vi invitere forel-
drene til et infomøte før ungene starter 

aktivitetene. Dette for å planlegge neste 
sesong og få innspill av foreldrene. 
Dato og tidspunkt vil bli annonsert på 
bynesetil.no, Facebook og oppslag i 
barnehagene. 

Til høsten starter vi opp idrettsskole 
for 1. klassingene på Spongdal og Rye. 
Vi vil gjerne avholde et lite infomøte 
for foreldrene før sommerferien. Dato 
og tidspunkt vil også her bli annonsert 
i forskjellige kanaler slik at alle får 
det med seg. I den anledning ønsker 
vi at en eller flere dedikerte foreldre 
kan stille opp og hjelpe til med å drifte 
idrettsskolen sammen med oss i styret 
i barneidretten. Meld deg hvis du kjen-
ner at du kunne tenke deg dette. 

Monica Jenssen, avdelingsansvarlig 
barneidretten. 
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Vi starta opp med «avplask» den første 
1. Seiltreningene startet opp første tors-
dag etterpå, så fra 3. mai har vi vært på 
vannet. Vi har hatt en god rekruttering 
og vi er mellom 12 til 14 barn på tre-
ningen så det er gøy både for liten og 
stor.

Førte grunnkurs i padling ble gjennom-
ført 26 og 27 mai, med stor hell. Det 
vil bli flere kurs, men datoene er ikke 
satt for disse.
 
Årsplan seiling:
Tid: Trening på torsdager fra 3. mai til 
11. oktober med ferie i Juli. For Opti-
mist seilerne Nybegynnere 10-14 stk 
8-12 år

Mål: Seiltekniske: Alle skal klare 
Bronsemerke i seiling. Fokus på seil-
tekniske ferdigheter for seiling av «pøl-
sebane» (utdypet i øktplaner)

Sosialt: Alle skal føle seg inkludert 
i gruppen og at seiling skal oppleves 
som gøy.

Fysisk: Svømme 50 meter, dykke til 
1 meter, kunne kullseile og rette opp 
båten selv, være trygg I båten, Kunne ri 
i 3-5 min sammenhengende.

Foreldre: Foreldrene skal lære om 
sikkerhet på sjøen, rettet mot seiling, 
samt føle seg inkludert og deltakende 
i den sosiale sammenhengen. Det er 

Sjøsportgruppa

viktig at foreldre snakker med barna 
om hvordan de opplever treningen og 
gir tilbakemelding til trener om dette. 
Det er da enklere å gjøre tilpasninger 
som gjør tilbudet riktig.

Utstyr: RIB, 4 otimister, 4 fevaer og 
en mindre zodiac 

Seilere: Alle må ha hel våtdrakt. 4-5 
mm er å anbefale, samt sko for seilin-
gen

Oversiktsplan: Oversiktsplan forelig-
ger i eget dokument.

Vi kommer nok ikke til å delta i noen 
regattaer i år, men vil prøve å få til en 
mer uformell konkurransemed noen av 
naboklubbene. 

Værstasjonen ble montert og er i 
drift til glede for mange. Her fikk vi 
god hjelp av Lars Hoem som løftet 
opp utstyret og personellet som mon-
terte, og Snorre Eide som bisto litt på 
det elektriske. Takk til dere! Det vil 
komme badetemperatur og barometer 
i løpet av sommeren. Nettadressen 
til denne er: https://embed.metnet.
no/?dash=Bn1HXARyvh

Og vi kan følges på facebook Byneset 
sjøsport: 
https://www.facebook.com/groups/971
782726215811/?ref=bookmarks
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Ski/friidrett

Håndballjenter på Tiller Cup.   Fra venstre: Svanhild, Julie, Ingeborg, 
Margrete, Mathilda, Amalie, Fia, Mie Aurora og Tiril.

Håndball

Vi hadde skiavslutning på Rye 17. april 
med premieutdeling fra poengrenn og 
Bynesmesterskapet. Mange ivrige barn 
og voksne, og flere håper vi dukker opp 
neste vinter. Nå er vi klare for poeng-
løp og løpetreninger.

27. juni starter St. Olavsloppet
Tradisjonen tro stiller Byneset IL lag 
og vi håper mange vil delta i denne 
løpsfesten. Interesserte kan ta kontakt 
med leder av ski/friidrett Kai Rye på 
kai.rye@tbrt.no.

Heia Byneset, jenter 2008!!

Jenter 2008 består totalt av 16 jenter. 
Vi har hatt en flott håndballsesong! 
Kamper har vi spilt i flere haller, og 
det har vært ekstra stas å få spille på 
hjemmebane i Byneshallen. Vi har trent 
i Bygdarommet på Leinstrand hele 
sesongen. Vi gleder oss til å få trene i 
hall til høsten.

Takk til alle, både spillere og foreldre/
foresatte og andre som har vært publi-
kum!

Vi gleder oss til neste sesong!
Hilsen Trine, Marte og Gunhild 

TINE FOTBALLSKOLE 2018
For 14. år på rad arrangeres Tine Fotballskole for jenter og 
gutter i alderen 7 - 14 år på fotballbanen på Stormyra.
Fotballavdelingen har gleden av å invitere til Tine fotballskole 
15. – 17. juni på Stormyra. Alle påmeldte vil få utdelt T-skjorte, ball, 
drikkeflaske og sekk/bag. I tillegg deles det ut TINE - produkter underveis.        
Pris: Barn nr. 1 - 450,- Barn nr. 2 - 350,- Barn nr. 3 - 250,- 

Fotballavdelinga

DUGNAD RYE KUNSTGRESS

I kveld har en god del foreldre vært i 
sving på Rye kunstgress, en etterleng-
tet dugnad - hvor hovedoppgaven er å 
fikse gjerdet rundt banen. 14. mai
Gjerdet ble plukket ned for 2 år siden, 
og det har ikke vært særlig presentabelt 
rundt banen å Rye siden da. Så denne 

Hangervåttan Rundt 
arrangeres søndag 2. september. Det 
blir det 40. arrangementet, noe vi vil 
markere. Ungdomslaget De Unges 
Håp var initiativstaker og var alene om 
arrangementet noen år. Så kom idretts-
laget inn som medarrangør.  Etter noen 
år fikk idrettslaget ansvaret for løpet. 
Løpet egner seg godt for alle aldre og 
ikke minst barnefamilier. Med utgangs-
punkt i stor deltakelse i fjor, ser vi fram 
til deltakerrekord denne gang!

dugnaden var etterlengtet og i kveld 
har en god del foreldre / trenere / lagle-
dere og styremedlemmer vært i sving. 
Vi har kommet et godt stykke på veien 
- men er ikke helt i mål ennå. Gjerdet 
på langsiden er ferdig - men det man-
gler ennå noen meter med gjerde som 
skal skrues.
Det er kostet haugevis med granulat - 

men det er ennå en del igjen å koste. 
Litt malerarbeid gjenstår også - men 
det meste er malt.
Så da håper vi at foreldre i alle årsklas-
ser stiller i morgen også - slik at vi kan 
ferdigstille før 17.mai. Og sist men 
ikke minst slik at vi får en flott bane til 
barna våre. Alle er velkomne, ta med 
kost eller skrumaskin å hjelp til.
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Folkvang lever i beste velgående!

Det er takket være en hel del arbeidsomme ildsjeler som bidrar 
på sitt vis år ut og år inn. Nå trenger vi hjelp fra dere, flotte 
folk på bygda! 

Vi har fått inn penger på ulike arrangementer, vi har søkt om 
penger og fått tildelt midler fra de aller fleste vi søkte hos og 
vi planlegger nå store men nødvendige oppgraderinger på og i 
bygningen vår. 

Det koster noen kroner hvert år å drive dette huset. Dette får 
vi inn gjennom husleie, bidrag og nevnte arrangementer, men 
det blir for magert når det kommer til større kostnader. Vi har 
fått isolert og kledd opp den nye delen av huset (samt litt av 
den gamle), nå gjenstår å bytte vinduer, dører, kledning samt 
isolere den eldste delen. Vi vil oppgradere kjøkkenet noe, må 
bytte det elektriske anlegget og bygge om oppvarmingsanleg-

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

Sommer-
trimmen

Se Facebook Onsdag 18.00 Alle Trimavd Tora Rømo 90 69 48 24

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 og 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

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.

Aktiviteter våren 2018

get.  Dette sammen med utbedring av taket koster mye 
penger. Disse må vi låne, eller skaffe til veie på annet 
vis. Lån er absolutt siste utvei, derfor denne henvendel-
sen til dere. Vi trenger folk som kan bidra med arbeid, 
pengegaver fra store og små, utstyr eller materialer. 
Arbeidene håper vi kan starte opp sent i sommer og vil 
fortsette neste år. 

DUH er 120 år, Folkvang er 90 år, disse feirer seg selv 
neste år med et tredagers arrangement og vi har også 
behov for folk som kan bidra i en eller flere komiteer 
der underholdning, mat og drikke er tema. Er det noen 
som hjelper oss med å sette opp en revy? Et band for 
anledningen? Husorkester? Alle som kan bidra er veldig 
velkomne til oss med ideer eller konkrete forslag. 

Vi er så fri at vi ber om innbetaling av store eller små 
pengegaver, dette til konto nr 4212 34 57077, merkes 
«gave» og går i sin helhet til oppgradering av Huset. 

Vi ber også om andre henvendelser for det øvrige via 
e-post til byneset@online.no eller kom innom oss på 
kveldene uka vi har loppemarked for å prate med sen-
trale folk i styrene. 

Med hilsen  
DUH og Husstyret
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En tradisjonsrik feiring er over. I år var 
festlighetene på Rye.
 Kl.13.15 strømmet alle som skulle 
gå i årets 17. mai-tog, mot Rye kapell. 
De som hadde vært på gudstjeneste, 
fikk kort vei til toget. Korpsene, elev-
ene på Rye og Spongdal skoler og 
barnehagene fant plassene sine. Bak-
erst var det mange faner og flagg som 
fortalte at her var det plass for folk flest 
som ville vise fram sin organisasjon 
eller forening.
 Byneset Idrettslag hadde plass 
langt bak. Kassereren i laget, Ann 
Iren Øyaas hadde sørget for at fanen 
kom på rett plass. Hun hadde med seg 
Hanne Vikan og Hege Kristin Engan 
til å holde orden på rekkene. Da toget 
starta, var det få som gikk bak der, men 
etter hvert kom det flere og slutta seg 
til. Toget gikk til Nik. Haugrønning a/s 
hvor det snudde og gikk til Rye skole. 
17. mai-komiteen gikk først, og de 
nådde Hegsnippen før de siste starta 
opp turen. Litt av et tog! Skolekorpset 
var nok betydelig flere i år så de var 
med og bidro til at toget ble så langt, 
flott! 

17. mai på Byneset 2018
 Det var nok få i toget som vis-
ste at Hanne som gikk under fanen til 
Byneset Idrettslag, skulle holde 17. 
mai-talen under festmøtet. Hanne er 
lærerstudent og bor heime på Brends-
lan. Mange kjente nok igjen den kvikke 
og blide jenta vi ble kjent med da NRK 
viste Anno fra Trondheim i 2017, el-
ler de hadde fått med seg at hun sykla 
Norge på langs i fjor. Vi som besøker 
Rye samfunnshus på ettermiddagene, 
har møtt Hanne som tilsynsvakt. 
 Talen hennes satte folk pris på. En 
som er medlem i Byneset historielag, 
mener historielaget bør ta vare på slike 
taler. Godt forslag!
 Tone Vorseth Graneggen skriver på 
Facebook: 
«Stor takk til dyktige Hanne Vikan, 
som satte Mebygda på kartet i dag 
med en reflektert, retorisk og flott 17. 
mai-tale framført med sjarm og glimt 
i øyet.»
 Sant nok! Hun er en bynesing vi 
vil få se mer til.
 17. mai-komiteen skal ha skryt for 
at de klarte å få til et så stort arrange-
ment uten unødvendig bruk av plas-

17. mai på Rye. 
Idrettslaget deltar tradisjonelt i 
toget. Fanebærer og taler for dagen 
Hanne Vikan. Duskedamer Hege 
Kristin Engan og Ann Iren Øyaas.

Byneset Leinstrand Skolekorps er populær deltaker i toget.

Bli grasrotgiver til Byneset IL!

Grasrotandelen gir spillere hos Norsk Tipping mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe 
av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang man spiller går inntil 5 % av spillinnsatsen til den 
grasrotmottakeren man velger - uten at det går utover innsatsen, premien eller vinnersjansen. Byneset 
IL får hvert år tre utbetalinger fra Norsk Tipping, som alltid er gledelige midler. Forrige utbetaling for 
perioden 01.01.18-30.04.18 var på kr 18.190,-. Idrettslaget ønsker derfor å oppfordre alle medlemmer til 
å bidra i denne dugnaden. Grasrotandelen er en enkel og god gjerning som er med på å øke Byneset IL 
sine inntekter. Man kan enkelt legge til og endre grasmottaker hos kommisjonær, i appen eller norsk-
tipping.no.  

tikk. Egentlig var alt bra!  Sola skinte! 
Korpsene spilte utmerket! Foreldre og 
besteforeldre til skolekorpset gjorde en 
kjempeinnsats slik at alle fikk kjøpt seg 
det de ønsket av mat og drikke. Spel-
mannslaget var flott å høre og se på. 
Aktivitetene for bara var godt tilrette-
lagt. Bare blide fjes rundt om. Kanskje 
noen savna heliumsballonger, men det 
må de venne seg til.

Ingegjerd Opland
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BYNESET IDRETTSLAG 

Oppdtatert liste pr. 15. mars 2018

Arbeidsutvalget Navn Telefon E-post På valg 
Leder Merete Blokkum 92 25 46 35 leder@bynesetil.no Ikke valg 2019
Nestleder/ Kasserer Ann Iren Øyaas 45 29 20 59 kasserer@bynesetil.no Ikke valg 2019
Håndball 
Leder Tore Sørgjerd 99 58 92 22 tore.sorgjerd@entro.no Gjenvalg 2019
Stmedlem-Kasserer Hege Engan 97 04 23 51 hege@norrein.no Ikke valg 2019
Styremedlem May Romundstad 92 60 80 17 may.romundstad@outlook.com Ikke valg 2019
Styremedlem Gunhild Opland 98 24 94 90 gunhild.opland@gmail.com Ny 2020
Styremedlem Turid Foraas 93 09 93 22 Turid@lordeiendom.no Gjenvalg 2020
Styremedlem Knut Sæter Ny 2020
Fotball
Leder Vibeke Langørgen 99 40 74 46 styret@bynesetfotball.no Ny 2019
Styremedlem Tommy Strandheim arrangement@bynesetfotball.no Ny 2020
Økonomiansvarlig Tone Graneggen tone.vorseth.graneggen@lo.no Ny 2019
Styremedlem Egil Røstum nestleder@bynesetfotball.no Ny 2020
Matrialansvarlig Bernt Langørgen 98 24 67 46 bane@bynesetfotball.no Gjenvalg 2019
Sportslig leder Pål Skjervold 90 03 01 34 sportslig@bynesetfotball.no Ikke valg 2019
Styremedlem Wenche Wolden Langlo wenclang@online.no Ny 2020
Ski -Friidrett
Leder Kai Rye 41 20 05 46 kai-ry@online.no Gjenvalg 2019
Styremedlem Edvind By 95 75 87 96 edvind.by@gmail.com Gjenvalg 2019
Styremedlem Arvid Røstum 92 01 73 35 aroestum@hotmail.com Gjenvalg 2019
Styremedlem Jan Arve Langørgen 40 22 02 18 jan.arve.langorgen@a-k.no Gjenvalg 2019
Styremedlem Arnt Langørgen 90 99 01 20 aloergen@online.no Gjenvalg 2019
Styremedlem Anne J Frøseth 93 61 62 10 emma_ajf@hotmail.com Gjenvalg 2020
Trim 
Leder Tora Rømo 90 69 48 24 troem2015@gmail.com Ikke valg 2019
Styremedlem Ingunn Westerbø 90 16 25 47 i.westerbo@gmail.com Ikke valg 2019
Styremedlem Hanne Vikan hannevikan@outlook.com Ny 2020
Styremedlem Ragnvald Haug 40 62 74 89 vrangvald@hotmail.com Gjenvalg 2020
Barneidrett 
Leder Monica Elise Jenssen 95 84 25 11 jenssen.monica@gmail.com Gjenvalg 2019
Styremedlem Linn Therese Larsen 91 18 46 93 Gjenvalg 2020
Styremedlem Ann Iren Grønnskag 93 64 80 28 anni.gronskag@gmail.com Ikke valg 2019
Sjøsport-avdelinga
Leder Tore Lervang 91 68 88 41 tlervang@hotmail.com Gjenvalg 2019
Kasserer Arnt Amble  92 61 23 35 arntamble@gmail.com Ikke valg 2019
Styremedlem Hilde Håbjørg 45 47 12 15 hhabjorg@gmail.com Ikke valg 2019
Styremedlem Mona Parow 92 64 84 34 fmstmbp@fylkesmannen.no Ikke valg 2019
Styremedlem Bjørn Thrane 72 83 58 49 bjorn.thrane@gmail.com Ikke valg 2019
Inne-bandy
Leder Arve Flatås 93 21 85 20 aflataa@online.no Gjrnvalg 2020
Styremedlem Lars Johan Solhaug 91 68 44 47 lars.solhaug@skala.no Nyvalg 2019
Styremedlem Øyvind By oyvindby@gmail.com Ikke valg 2019
Styremedlem Petter Haug Phaug@hotmail.no Ikke valg 2019
Avis 
Redaktør Jon Stene Opland 91 85 80 36 jonsteno@online.no Gjenvalg 2019
Styremedlem Marianne Jordhøy 98 84 94 02 marjordh@trondelagfylke.no Nyvalg 2020
Utleie klubbhus

Rolf Høyem 92 69 90 01 rolf.hoyem@gmail.com Gjenvalg 2019
Valgkomite

Anders Strand anders_strand@outlook.com Gjenvalg 2019
Svein Erik Nordbotten sen@ecde.no Gjenvalg 2019

Kontrollkomite
Medlem Olav Opland 93 21 95 69 Ny 2020
Medlem Kristian Steinshylla 91 59 03 20 Ny 2020
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Lørdag 1. september 2018 arrangeres det tradisjonelle 
loppemarkedet i Folkvang. Vi tar imot lopper i uke 35 
fra mandag 27. august til og med fredag 31. august fra 
klokken 18.00 til 20.00 eller etter avtale. Lopper kan være 
husgeråd, pynteting, leker, klær, tekstiler, sportsutstyr, 
små møbler og små elektriske artikler. Ikke bøker. 
Ved spørsmål ta kontakt med styrene. All inntekt går til 
vedlikehold av Folkvang. Ta en kikk i garasje, låve, loft, 
hyller og skap, kanskje du har noe vi kan få.

Med hilsen Husstyret i Folkvang og DUH.

LOPPEMARKED
lørdag 1. september i Folkvang

Vi har vært heldige å ha mange trofaste næringsdrivende 
og andre samarbeidspartnere som støtter arbeidet vårt med 
å holde idrettsbladet i gang. I en tid med stadig økende 
bruk av databaserte kommunikasjonsmedia blir idrettsbla-
det som internt organ mindre brukt. Internett og facebook 
ivaretar i stor grad den rollen. Ved siden av å være en klub-
bavis, ønsker vi å presentere lokalt stoff. Det være seg arti-
kler eller informasjon møter, konserter, messer med mer.

Det er slik at bladet isolert sett går med flere titusen i un-
derskudd, men noe utlegg er det naturlig at idrettslaget må 

dekke. Sammen med private gaver utgjør våre annonseinn-
tekter derfor en svært viktig faktor.

Vi vil denne gang ønske følgende nye annonsører:
Byneset Bydelskafè, Jacobsen Snekkerservice AS, Melhus 
Regnskap AS, Nidelven Motor AS, Odd Niklas Haugrøn-
ning, Opland Søndre Olav Opland.

Vi takker for velviljen og ber våre lesere 
STØTTE VÅRE ANNONSØRER.

Støtt våre annonsører

Kassesalg av nyplukket jordbær og bringebær
Blandings- og bjørkeved i 1000 liters sekker

Utleie av næringslokaler
Drenering med Rådahlshjul

 Olav Opland Opland Søndre Mobil: 932 19 569 Olav Opland

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



Vi støtter idretten på Byneset

Tlf.: 72 84 67 75

Laila og Kolbjørn Frøseth
Myrsundveien 28, 7074 SPONGDAL

Tlf. 926 63 770

KLUKK-KLUKK
       eggutsalg
KLUKK-KLUKK
       eggutsalgVi utfører:

Tomtegraving Natursteinsmuring
Veibygging Massetransport  Riving
Planering Vann- og avløpsarbeid

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

SPONGDAL   -   Tlf. 476 18 273

Vi utfører nybygg-tilbygg-rehabilitering-varme-sanitær

Glenn Jacobsen 40694600 • Terje Meek 40694700

Utleie av trivelige og godt 
utstyrte lokaler i Folkvang.
For leie ta kontakt på E-mail: 
utleiefolkvang@gmail.com
Mobil: 476 47 460

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

Kia Trondheim

POST OG DAGLIGVARER MM.
7070 Bosberg    Tlf.: 72 84 36 10    Fax: 72 84 59 79

DIN NÆRBUTIKK

Vi utfører bl.a vaktmestertjenester, 
tre-felling, div. snekkeroppdrag, små 
maskinoppdrag, graving med beltegraver.

7074 Spongdal  Tlf.: 926 91 400

BRANNSIKRING

Telefon 92 68 25 55
www.rhprosjekt.no
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Ønsker du å støtte idrettslaget med en annonse? 
Vennligst kontakt Marianne H Jordhøy, tlf. 988 49 402 eller 
Jon Stene Opland, tlf. 918 58 036.

REGNSKAP FRA A TIL Å
Til både små og store bedrifter, tjenester innen regnskapsføring, 

rapportering og økonomisk rådgivning. 
 Vårt fokus – din tid mer effektivt  

72 87 82 00             melhusregnskap   www.melhusregnskap.no

Tlf: 
72 59 19 01 

Mob. Geir: 
917 50 067

Cafe 
Catering
Selskap 
Kaker

BILSALG-KJØP-INNBYTTE-FINANS
60 års erfaring – stort kontaktnett   99693051  -  92451283

Tlf. 
928 35 560

E-post: jacsnekk@online.no

Odd Niklas 
Haugrønning
Kassesalg av nyplukket 
jordbær og bringebær

Mobil: 930 48 756


