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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

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.

Kjære medlemmer av 
Byneset IL og sambygdin-
ger forøvrig.

Selv om vinteren har vært standhaftig 
har den nå måttet vike for våren og 
en ny sesong er i full gang. Fotball- 
og friidrettssko er funnet fram, Trim-
gruppa har åpnet trimboksene og Sjø-
sportgruppa har hatt «avplask». 
 Siden siste utgave av klubbavisa 
har Byneset IL også arrangert årsmø-
tet og byttet mannskap i Hovedstyret.  
Jeg ble gitt tillit til å lede idrettslaget 
de neste to årene. Det er en oppgave 
jeg er veldig ydmyk for og jeg lover å 
gjøre mitt beste for å forvalte og vide-
reutvikle Byneset IL som en drivkraft 
i lokalmiljøet med et godt og bredt 
idretts- og aktivitetstilbud.
 Hvorfor sier man ja til en slik 
oppgave?
 Jeg er oppvokst på Byneset og 
idrettslaget har alltid hatt en sentral 
posisjon i vår familie. Selv spilte jeg 
håndball og ser tilbake på gode min-
ner med laget og et godt sosialt sam-
hold i Håndballavdelingen hvor den 
årlige turen til Fåbergturneringen var 
høydepunktet. Min bror spilte fotball, 
deltok bl a i St. Olavsloppet og gikk 
på ski og vår mor fulgte oss hele vei-
en både som trener og med styreverv 
i de respektive avdelingene. 
 Jeg ønsker å bidra til at idretts-
laget fortsatt skal være en arena for 
idrettsglede, sosialt fellesskap og 
aktivitet for både barn og voksne på 
bygda. Når vi tar på oss spillerdrak-
ten, trenerdrakten, styrevervet eller 
bidrar som heiagjeng på sidelinja, 
kan det være nyttig å tenke over hvil-
ke verdier vi representerer som Byne-
set IL. 

Våre verdier er

Likeverd, Utvikling, Respekt, Tole-
ranse (LURT!!!!!!!!) 
 Følgende basisverdier utgjør 
idrettslagets grunnmur:

•	 vi	har	0-toleranse	for	rasisme,	
mobbing og vold

•	 vi	har	0-toleranse	for	rus	og	do-
ping

•	 vi	har	respekt	for	ulike	forutset-
ninger og behov, og skal tilrette-
legge deretter

•	 vi	skal	utvise	respekt	og	erkjen-
nelse for at alle enkeltfunksjoner 
innen idretten er nødvendig for 
idretten

•	 vi	har	et	særskilt	ansvar	for	de	
som virkelig ønsker ”å bli god” 

•	 vi	skal	være	et	all-idrettslag	som	
verdsetter betydningen av at allsi-
dighet i ung alder styrker utviklin-
gen av spesialisten

Verdiene er vår felles grunnmur 
og all aktivitet og alle avgjørelser i 
idrettslaget skal preges av disse. Det 
er disse verdiene som skal bidra til at 
så mange som mulig vil være en del 
av Byneset IL.
 I vinter har jeg vært en av akti-
vitetslederne på barneidretten. Hver 
mandag	har	ca	40	barn	i	alderen	3-6	
år vært samlet i Byneshallen for lek 
og aktiviteter. Her er innsatsen, entu-
siasmen og mestringsgleden stor. Det 
fortelles om barn som gråter i bilen 
hjem fordi det er en hel uke til neste 
trening Det lover godt for rekrutterin-
gen til BIL 

Med ønske om en aktiv vår og som-
mer fylt med idrettsglede!
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Årets fotballsesong er nå godt i gang for 
store og små.
Det er en fryd å se at det er så mye som 
skjer både på Rye kunstgress og Stor-
myra Gras.
Her er ett lite innblikk over hva som 
skjer i klubben:

Voksenfotball.
Byneset Menn - 11’er - 1 lag i 5.div. 
Ikke påmeldt OBOS-cup i år. - 
Ambisjoner om å kjempe i toppen av 
5.div.  

Ungdomsfotball.
Byneset G19 - 11’er - 1 lag i 2.div. + 
11’er OBOS-cup - 1 lag.
Byneset	G16	-	11’er	-	2	lag	-	1.div.	og	
3.div.	(3.div.	sammen	med	Leinstrand	
IL) + 11’er OBOS-cup - 1 lag.
Byneset G14 - 9’er - 1 lag i 2.div. + 
9’er OBOS-cup - 1 lag. 
Byneset	G13	-	7’er	-	1	lag	+	9’er	
OBOS-cup	-	1	lag	Byneset	J13	-	7’er	-	
1 lag +  9’er OBOS-cup - 1 lag. 

Barnefotball, kretsoppsett.
Byneset	G12	-	7’er	-	2	lag.
Ingen lag i klassen 11 år.  

Fotballavdelinga

Tredje helga i mars deltok G 14 på Ranheim Cup. Etter flott innsats ble det 
bronsemedalje på guttene.

Barnefotball, sonekvelder:
Byneset	G10	-	5’er	-	2	lag,	sonekvelder	
Byneset	G09	-	5’er	-	3	lag,	sonekvelder	
Byneset	G08	-	5’er	-	2	lag,	sonekvelder	
Byneset	G07	-	3’er	-	3	lag,	sonekvelder	
Byneset	J10	-	5’er	-	2	lag,	sonekvelder	
Byneset	J09	 -	5’er	-	1	lag,	sonekvelder	
(sammen	med	J08)	
Byneset	J07	 -	3’er	-	1	lag,	sonekvelder	

Det	er	blitt	kjøpt	inn	4	stk	3-er	baner	i	
samarbeid med Leinstrand idrettslag. 
Dette for å gjøre spillopplevelsen for de 
yngste	som	spiller	3er	fotball	 til	en	fin	
opplevelse.
 
Tine Fotballskole.
Arrangeres	9/6-11/6	på	Stormyra	.

Avdelinga består av mange lag med 
egne trenere og lagledere. 
For nærmere informasjon om dette 
og avdelinga ellers, kontakt Arve 
Skjøstad,	tlf.	92	84	41	15	eller	email	
arveskj@gmail.com.
Avdelinga er omfattende omtalt på 
idrettslagets hjemmesider 
http://urlm.no/www.bynesetil.no  og 
https://www.fotball.no/fotballdata/
klubb/hjem/?fiksId=1117

Skiavdelingen og friidrettsavdelingen 
har besluttet å slå seg sammen til en 
avdeling. Bakgrunnen for dette er at det 
har vært lite aktivitet i friidrettsavdelin-
gen. Både ski og friidrett er relativt små 
avdelinger, og med dette samarbeidet 
håper vi på mer og bedre oppslutning 
på aktiviteter og dugnader som blir ar-
rangert. 
 
Skiavdelingen arrangerer en årlig ski-
samling i november. Denne har de siste 
årene vært lagt til Ramundberget i Sve-
rige da dette er en snøsikker plass så tid-
lig på sesongen. Samlingen er for både 
barn og foreldre, og det blir lagt vekt på 
både skitreninger og sosiale aktiviteter. 
 
Ski- og friidrettsavdelingen skal i år 
arrangere	 fire	 terrengløp	 i	 lysløypa	 på	
Klefstadhaugen. De to første løpene er 
1.	og	8.juni,	mens	de	siste	blir	arrangert	
til høsten. Her er både barn og voksne 
velkommen til å delta! 
 
St	 Olavsloppet	 arrangeres	 28.juni	 –	
1.juli, og går i år fra Østersund til 
Trondheim. Det er etapper på mellom 
3,5	km	og	21	km.	Byneset	 IL	har	 stilt	
med lag i alle år, og stafetten arrangeres 
i	år	for	30.gang.	Dette	er	en	stafett	som	
alle løpeglade større barn og voksne kan 
delta i. 
 
Hangervåttan Rundt arrangeres hvert 
år den første søndagen i september. I år 
blir	det	den	39.	utgaven	av	terrengløpet.	
Løypa er ca 5 km og går stort sett på sti. 
Her kan alle barn og voksne delta, og 
man velger mellom trim- eller konkur-
ranseklasse.
 
Dugnad i skiavdelingen har tidligere 
vært parkeringsvakt i Fjellseterveien, 
som har vært en god inntektskilde. Det 
har vært noe vanskelig å skaffe nok 
folk, men vi håper på godt oppmøte 

Ski- og 
friidretts-
avdelingen

}

Byneset idrettslag består av mange avdelinger. Vi vil i det følgende presentere de fleste av dem for å 
vise aktivitet de driver og kontaktpersoner som våre lesere og medlemmer kan henvende seg til.

Avdelinger og aktiviteter
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hvis vi skulle være så heldig å få tildelt 
denne	dugnaden	til	vinteren	2018.	Ski-	
og friidrettsavdelingen har tidligere delt 
på hallvakt i Byneshallen, også dette en 
god inntektskilde for avdelingene. Vi 
ønsker også denne dugnaden sesongen 
2017/2018.
 
Fellestreninger starter i september/okto-
ber, med to treninger per uke. Avsluttes 
etter siste skirenn, ca april.

Leder for ski- og friidrettsavdelingen er 
Kai	Rye,	tlf.	412	00	546.	
Epost: kai-rye@tbrt.no 

Aerobic avsluttet vårens trening i april. 
Det har vært godt oppmøte hele seson-
gen. I månedsskiftet august/september 
starter vi opp igjen. Trenerne er som tid-
ligere: Christin Mauseth og Benedikte 
Skogseth. Treningene vil bli mandag og 
onsdag	 fra	 kl	 20.00-21.00,	 i	 gymsalen	
på Rye. Christin og Benedikte har vari-
erte og gode treninger, for alle aldre, og 
vil være en blanding av; aerobic, styrke, 
step, sirkeltrening og yoga. Det er fullt 
mulig å komme med ønsker.

Trimbokssesongen er trimboksene 
åpnet, og alle er velkomne til å besøke 
disse, og skrive seg inn i bøkene. Re-
gistreringssesongen er som før fra og 
med april til utgangen av september. 
Disse	er	plassert	slik:	(oversikt	vil	også	
bli lagt ut på hjemmesiden til Byneset 
Idrettslag).	Gaustad	–	Myrsund,	Spong-
dal	 –	Knausen,	Bergskaret,	Nestingan,	
Prestgården,	Sjøhagen	–	Vevik,	Høstad,	
Bjørnhaug v/Saga, Hangervollen, Hei-
sjøen, Esp, Bjøra, Hoem, Elsetåsen, 
Gamle Bynesvei, Grøsetbakken. På 
flere	av	disse	boksene	ble	det	1.mai	ser-
vert vaffel, kaffe og saft. Tusen takk til 
alle som stilte som verter. Det var godt 
oppmøte på mange av boksene, og væ-
ret var strålende. Trimgruppa vil også få 
takke alle bokskontaktene for oppføl-
ging av boksene.

Trimavdelinga

Stolte premievinnere ved 
skiavslutninga 6. april 2017

1.juni starter årets «Toppturregistre-
ring». Registreringen varer ut septem-
ber.

Sommertrim har vi hver onsdag kl 
18.00.	Oppmøte	til	turene	og	oppmøte-
sted, informeres det om fortløpende på 
Facebooksiden til Byneset trimgruppe 
og hjemmesiden til Byneset Idrettslag. 
Dette	er	en	sosial,	munter	og	fin	arena	
for	å	komme	i	form,	ute	i	flott	natur.

Olebu 1. mai 2017. Vel 60 turgåere møttes der.

Til høsten tenker Trimgruppa og ta en 
tur til en Fjelltopp som heter Hestgrov-
heia i Lensvik/Agdenes
Følg med på hjemmesida og Byneset 
trimgruppes facebokside.

Styret i trimgruppa består av: 
Leder	Tora	Rømo,	tlf.	906	94	824,	
epost tora.romo@no.relacom.com, 
Kirsti Klemetsaune, Ragnvald Haug og 
Ingunn Westerbø.
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Når dette skrives er første halvdel av 
bandysesongen	 2017	 over	 i	 det	 hallen	
ble	stengt	fra	1.	mai	etter	kl.	2100,	frem	
til at skolen avsluttes før sommerferien. 
For	de	fleste	er	dette	kanskje	greit	da	det	
kan være godt med en pause i typiske 
innendørsaktiviteter, nå som sommeren 
står for døren med lyse kvelder. Vi hå-
per	at	deltagerne	finner	andre	trenings-
alternativ som for eksempel turgåing, 
løping, sykkel eller fotball, frem til at vi 

starter opp igjen ut på høsten.
 Slik bandyaktiviteten har utviklet 
seg	igjennom	vinteren,	har	vi	hatt	en	fin	
fordeling av ungdom og voksne, jenter 
og gutter blant utøvere. Denne variert 
sammensatte gruppen har etter vår me-
ning skapt et trivelig miljø på trenings-
kveldene, og det er lett å registrere at 
hver enkelt har utbytte av spillet på ba-
nen.
 Internt i kommunen arbeides det nå 
med å fordele treningstimer for høst og 
vintersesongen i kommunens idrettshal-
ler. Bandygruppa har via bandyregio-
nen meldt inn behov og ønsker, og vi 
håper selvsagt på en positiv behandling 
av søknaden. 
 Når fordelingen foreligger, vil vi 
annonsere rammetid og treningskvelder 
via elektroniske kanaler.

Vi i bandyutvalget håper at alle som har 
deltatt så langt, har hatt utbytte av tre-
ningen i hallen, og at vi ser dere igjen 
til høsten.    

Ha	en	riktig	fin	sommer!
Hilsen 
Bandyutvalget i BIL 
Arve	Flatås	tlf.	932	18	520,	
epost:	aflataa@online.no.

Kaffeservering 1. mai på Høstad Skjelbreia. Onsdagstrimmere på tur. Ålberg Prestegård i 
bakgrunnen.

1.mai på Saga.
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Hiv og hoi! Sjøsportgruppa er i farta! 
Omfattende innsats på utbygging av 
sjøsportsanlegget vårt de siste årene 
bærer nå frukter. I kombinasjon med 
økt satsing på gode kurstilbud har vår 
flotte	 og	 innholdsrike	 sjøsportkjeller	
og vår unike selvdesignede kombinerte 
flytebrygge	 og	 sjøsettingsrampe	 for	
seiljoller	 («Brygga	 som	 bøyer	 seg»)	
gitt sjøsportgruppa en kraftig stigning i 
medlemstallet.	 I	 fjor	 ble	 vi	 80	%	flere	
enn året før, og veksten ser ut til å bli 
betydelig også i år. Det er padlere det er 
flest	av	hos	oss,	og	det	er	også	de	som	
har stått for mesteparten av veksten. 
Men i år ser det ut som også seilerne 
har kommet ut av dødvannet! Allerede 
før vi var halvveis i mai, hadde vi mer 
enn dobbelt så mange seilere på trenin-
gene enn vi noen gang hadde i fjor. Ut 
fra strategien «La barna få smaken på 
seiling før fotballen tar dem!» har vi i år 
satset på å rekruttere fra yngre årsklas-
ser enn før. 

Hovedtyngden av årets rekrutter er der-
for i åtteårsalderen, og de er råivrige! 
Men vi er åpen for alle svømmedyktige 
i	 aldersgruppen	 fra	 8	 til	 80!	Vi	 har	 to	
typer	joller:	3	Optimistjoller	på	knappe	
8	 fot	 (for	 barn	 8-14)	 og	 RS	 Feva	 på	
12 fot. De siste er beregnet på to ung-
dommer eller én voksen og ett barn. 
Nytt av året er at vi i tillegg til klub-
bens 11 kajakker nå også har anskaffet 
2	 ståpadlebrett(SUP).	 (Hvorfor	 trille	
rundt med kajakk, når det er mye lettere 
å havne i vannet fra stående stilling?) I 
tillegg til å være moro for padlerne, er 

Sjøsportgruppa
de tenkt å kunne være et alternativ for 
seilerne på treningsdager med vind-
stille.	Men	det	er	mulig	å	 få	med	flere	
aktiviteter, så hvis du driver med vind-
surfing	eller	kiting	så	ta	kontakt.
 Vi åpnet sesongen med «avplask» 
1. mai, men før det avholdt vi et med-
lemsmøte i de utmerkede selskapslo-
kalene	 på	 Langørgen	Bekken	 gård	 (se	
Facebook/Langørgen Bekken), i etasjen 
over sjøsportkjelleren. Utsikten utover 
fjorden er derfra om mulig enda bedre 
enn fra kjelleretasjen. Å få bruke disse 
til medlemsmøtene våre bidrar til å byg-
ge miljøet i gruppa enda sterkere. 
Sesongens første kurs var et såkalt 
«våttkortkurs»	(Padleforbundets	grunn-
kurs for kajakkpadlere), og ble avholdt 
helgen	20.-21.	mai.	Ett	teknikkurs,	som	
er neste steg i forbundets kursstige, 
startet	opp	23.	mai,	fortsatte	30.mai,	og	
fortsetter	videre	 to	andre	 tirsdager:	13.	
juni og 12. september. 

I	helgen	2.-3.	september	blir	det	avholdt	
et nytt «våttkortkurs» i bukta ved Sjø-
sportkjelleren. Artig og engasjerende 
kurs hvor du lærer padleteknikk, red-
ningsteknikker og sikkerhet på sjøen. 
Kurset gir deg en god opplevelse av 
nærhet med vannet. Det er innholdsrikt, 
lekent og passer for ungdom og voksne. 
Kursholder er Leif Tofte. 
	 For	 seilerne	 sin	 del	 var	 3	 av	 våre	
nyrekrutterte seilere på innføringskurs 
i jolleseiling hos Trondheim seilforen-
ing	helgen	25-28	mai.	Vi	har	også	pla-
ner om en sjøsportshelg på Magerøya i 
Hemne, men hvilken helg det blir er i 

skrivende stund ikke avklart.
 Ellers i sesongen er det fellespad-
linger	hver	tirsdag	kl	18,	og	jolleseiler-
ne	seiler	hver	torsdag	kl.	17.30.
 Vi har også planer om å fortsette 
vår tradisjon med arrangementer i sam-
arbeid med ulike organisasjoner i byg-
da.	 For	 8.	 år	 på	 rad	 tar	 vi	 sikte	 på	 en	
sjøsportsskoledag	med	6.	 trinn	på	Rye	
skole, og er åpne for innspill også fra 
Spongdal skole! Trolig blir det også i år 
sjøsportskveld med Byneset 4H og et 
sjøsportstilbud etter menighetens årlige 
friluftsgudstjeneste på utsiktsscenen på 
Frøset Østre, og kanskje et nytt fjære-
arrangement med Byneset Bygdekvin-
nelag. Og kanskje opplegg med nye 
samarbeidspartnere. Flere bedrifter har 
meldt interesse for å komme til oss og ha 
teambuildingsarrangement for ansatte. I 
år vil vi også prøve å etablere et tilbud 
for utleie av kajakker til allmennheten. 
Særlig på varme dager i badesesongen, 
når den utmerkede offentlige badestran-
den rett foran sjøsportkjelleren har godt 
besøk, tror vi det kan bli populært.
 Vi ønsker alle nysgjerrige hjertelig 
velkommen til vårt anlegg i Ryebukta, 
til sjøsportkjelleren på Langørgen Bek-
ken gård, og til brygga et par hundre 
meter unna, innenfor moloen hos Olve 
Strand. For ekstra interesserte er det 
også mulig å få være med på noe av vårt 
brede dugnadstilbud!

Kontaktperson padling: Hilde Håbjørg, 
mobil	454	71	215	
Kontaktperson seiling: Tore Lervang, 
mobil	916	88	841

Bokstavlig talt avplask.Bryggen settes ut, mens andre tar seg en padletur.
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Klubbhuset vårt på Stormyra er et samlingspunkt for mye av 
det som foregår i idrettslaget.
Fotballkamper, styremøter og sosiale sammenkomster samt 
utleie til selskaper, møter ol.

Klubbuset er et trivelig lokale med god beliggenhet. Vi leier ut 
huset	til	konfirmasjoner,	barnedåp,	bursdager	og	andre	selska-
per.	Vi	leier	også	ut	til	firma	og	andre	organisasjoner.

Det	er	plass	for	opp	til	60	personer.	Dekketøy,	bestikk,	glass,	
lysestaker,	 serveringsfat	 og	 kasseroller	 med	mere	 finnes	 på	

Klubbhuset på Stormyra

Hallverter i Byneshallen
Byneset	 il	 er	 nå	 inne	 i	 sitt	 3.	 år	 som	hallverter	 i	Byneshal-
len. Vi administrerer hallvertsordningen og sammen med 
Leinstrand il, Byneset RG, Byneset Leinstrand skolekorps og 
idrettslagets egne avdelinger sørger vi for at det er hallverter 
til	stede	når	hallen	er	åpen.	Ca	40	uker	i	året.

Dette er en stor dugnad og en stor inntektskilde for lagene som 
fordeler	ca	kr	320	000,-	per	år	for	jobben.	Gode	penger	som	
kommer barn og unge tilgode. Det er gode arbeidsforhold og 
det er en populær dugnad, foreldre og foresatte støtter godt 
opp om dugnaden.

Rolf Høyem administrerer ordningen for Byneset idrettslag.

Håndball har fått et oppsving etter at vi kunne ta den lokale 
idrettshallen på Spongdal i bruk. Trening i fullskala håndball-
hall har ført til at lagene står bedre rustet i forhold til sine 
konkurrenter.

Bare	i	aldersgruppen	9	til	12	år	er	det	om	lag	140	aktive	spil-
lere. Samarbeid med Leinstrand idrettslag fører til at det i en-
kelte årsklasser er to lag. Foruten deltakelse i lokale serier, 
deltar lag i turneringer. Avdelinga har og har behov for mange 

Håndball
trenere og lagledere. Det er grunn til å håpe på en ytterligere 
økt aktivitet. 
 
Avdelinga vil fortsette sin positive aktivitet og håper på god 
tildeling av halltimer i sterk konkurranse med andre lag, blant 
andre Byåsen.

Leder	for	avdelinga	er	Tore	Sørgjerd,	tlf.	995	89	222,	
epost: tore.sorgjerd@entro.no.

huset. Kjøkkenet er lite og kun egnet for tilbereding av enkle 
retter. Det er kjøleskap, fryser, vaskemaskin, komfyr og steke-
ovn samt kaffetrakter og termokanner.
Foran huset er det en stor terrasse. Huset er tilpasset for HC og 
har god oppvarming og gode sanitærforhold. Klubbhuset er et 
fint	lokale	og	har	en	god	standard.

For	leie	kontakt	Rolf	Høyem	telefon	926	99	001	
epost: rolf.hoyem@gmail.com

Marianne Haugrønning Jordhøy takker nå for seg som redak-
tør	av	klubbavisa.		Hun	har	hatt	denne	rollen	i	10	år	og	gjort	
en formidabel jobb. Elskverdig, men bestemt har hun fått inn 
stoff i avisa og holdt god orden. Marianne startet som sekretær 
i	hovedlaget	i	2001.	Med	unntak	av	årene	2005	og	2006,	hvor	
hun bare var i avisas redaksjon som Odd Utstrands medhjel-
per, har hun sittet sammenhengende i idrettslagets hovedstyre. 
Hennes samlede antall år som medlem av ledelsen av laget er 
altså 15 år.
Litt av en innsats som det står respekt av og er til etterfølgelse!

Jon Stene Opland ble valgt som ny redaktør ved lagets siste 
årsmøte,	tlf.	918	58	036,	epost	jonsteno@online.no.	Tidsplan	
for	utgivelser	i	2017	finnes	på	side	2.

Klubbavisa
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Bildene er fra avslutningen for sesong 16/17 i barneidretten. 
Tilnærmet 50 barn møtte opp med sykler for å ha en fartsfylt uteavslut-
ning sammen. Det ble delt ut medaljer og diplomer, is og sjokolade. 

De fire flotte voksne er aktivitetslederne for 16/17; Merete Blokkum, 
Rune Gomo, Maria Vatshaug Ottermo og Anita Ulriksen. 

Avdelingsleder:	Monica	Jenssen,	tlf	958	42	511.	
Mail: monica.jenssen@icloud.com
Økonomiansvarlig:	Ann	Iren	Grønskag,	tlf	936	48	028.	
Mail: anni.gronskag@gmail.com
Sekretær:	Linn	Therese	Larsen,	tlf	911	84	693.	
Mail: linnth@alberg.no

Barneidretten	har	treninger	innen	allidrett	hver	mandag	i	fler-
brukshallen	på	Spongdal	fra	kl	17-18.	Her	deler	vi	inn	barna	i	to	
grupper;	3-4	åringene	og	5-6	åringene.	To	aktivitetsledere	velges	
til hver gruppe fra foreldregruppen. På treningene øver vi på alt 
fra balansetrening til ballspill og uteaktiviteter når været tillater 
det. 
I tillegg tilbys familiene med barn som trener med oss, svøm-
ming i Husebybadet en lørdag hver måned fra og med september 
til og med april. 

Aktivitetsavgiften	til	barneidretten	er	kr	300/årlig.	Rabatt	gis	til	
de	familier	med	flere	barn	som	trener	med	oss.		I	tillegg	må	det	
betales	medlemsavgift	på	kr	100	til	Byneset	Idrettslag.		

Velkommen på trening med oss 

Barneidretten
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Mange	barn	fra	de	yngste	klassene	(8-
13	år)	har	deltatt	på	kretsrenn	og	krets-
stafetter i løpet av sesongen. Vi hadde 
deltakere på både Dalgård-stafetten, 
Heimdal-stafetten og Ranheim-stafet-
ten.

Jørg	Johansen	Rye	(15	år)	presterte	godt	
i	første	del	av	sesongen,	med	en	3.plass	i	
KM	i	Knyken,	og	9.	og	10.plass	i	Midt-
Norsk Mesterskap på Inderøy. Han ble 
Nr 5 sammenlagt i Sør-Trønder cup.
Siste del av sesongen var dessverre 
preget av sykdom etter komplikasjoner 
ifbm	influensa.

Olve Johansen Rye hadde i år sin hit-
til beste sesong med bl.a 1.plass på KM 
i Knyken og 1.plass på ST-cup avslut-
ning i Surnadal. Sammenlagt ble han 
Nr	2	i	ST-cupen.	Han	tok	en	27.plass	i	
junior-NM	 i	 Harstad,	 som	 kvalifiserte	
til poeng. 

Skisesongen 2016/2017
Vebjørn	Midttun	(20	år)	ble	nr	25	i	pro-
logen på sprint i internasjonalt renn i 
Bruksvallarna.
På	ST-cup	i	Rindal	 tok	han	en	8.plass.	
Sesongen var dessverre preget av mye 
sykdom, noe som førte til frafall i man-
ge renn.

Håkon	Relling	(senior)	deltok	på	krets-
renn i Granåsen.

Geir	 Inge	 Relling	 (senior)	 deltok	 på	
Veteran-VM i Sveits og tok en impone-
rende 24.plass.

Det er gledelig å se at rekrutteringen på 
Byneset er bedre enn på lenge. Det er 
mye skiglede blant små og store i By-
neset IL ski, og dette inspirerer og moti-
verer både deltakere, foreldre og styret i 
det videre arbeidet i skigruppa.

Vi ser fram til en ny sesong og håper på 
en snørik vinter! 

Barneidretten søker 
aktivitetsledere til 
høsten
Kunne du tenke deg å bidra for at 
ungene våre skal få en innholdsrik 
og spennende trening i allidretten? 
Da er du den vi søker. Lønnen for 
arbeidet er gleden du skaper hos 
barna. Aktivitetslederkurs tilbys. 
Kontakt Monica Jenssen på mail 
monica.jenssen@icloud.com, eller 
tlf 958 42 511 hvis du kunne 
tenke seg å bidra.

Premieutdeling 6. april 2017
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20.3.17	ble	det	 avholdt	 årsmøtet	 i	By-
neset IL med god oppslutning fra med-
lemmene. 
 Innledningsvis ble det stilt spørs-
mål om hvordan protokoll fra årsmøte 
2015	ble	gjort	tilgjengelig	for	medlem-
mene. Styret vil etterkomme dette øn-
sket og årsmøteprotokollen vil bli lagt 
ut på idrettslagets hjemmeside, bynese-
til.no. 
 Årsmøtet godkjente årsberetninge-
ne fra de respektive avdelinger og regn-
skap	for	2016.	
 Årsmøtet behandlet også 4 innkom-
ne forslag. 

1. Årsmøtet ga tilslutning til at avde-
lingene ski og friidrett slås sammen 
til en avdeling. 

2. Byneset IL Fotball ønsket å eta-
blere egen Futsalavdeling i idretts-
laget. Noe som vil gjøre det enklere 
å søke om halltid i kommunale hal-

Årsmøtet ler. Futsalavdlingen vil ligge under 
Fotball. Årsmøtet ga tilslutning til 
forslaget. 

3.	 Prinsipp	 rundt	 dugnadssalg.	 Det	
har vært misnøye med metoder 
og omfang av dugnadssalg av for-
skjellige	objekter	i	flere	avdelinger.	
Dugnadssalg bidrar til etterlengtet 
inntekt	 for	 avdelingene.	Men	flere	
familier har gitt tilbakemelding på 
at de opplever dette problematisk. 
Utgangspunktene er forskjellige, 
både økonomisk og sosialt og alle 
har ikke like stort nettverk og mid-
ler til å betale seg ut av denne dug-
nadsplikten. Noe som kan legge en 
demper på iveren til å få barna med 
å en idrettslig aktivitet. Det ble der-
for fremsatt forslag om å ta inn et 
prinsipp/ strategipunkt i idrettsla-
gets organisasjonsplan både for ho-
vedlaget og fotballavdelingen. Års-
møtet støttet ønske om å nedfelle et 
prinsipp om dugnadssalg, men ga 
det nye styret fullmakt til å formu-
lere prinsippet innenfor rammene 

av fremlagte forslag og diskusjonen 
på årsmøtet. Forslag til formulering 
fra Styret er omtalt som egen i sak i 
Idrettsbladet. 

4. Årsmøtet ga også det nyvalgte 
Styret fullmakt til å engasjere en 
person	 i	 20-30	%	 stilling	 som	 ad-
ministrasjonsleder/ daglig leder i 
Byneset IL. Personalkostnad be-
grenset	til	150	000	kr	årlig.	Stillin-
gen forventes i det vesentligste tjent 
inn ved å skape større inntekter og 
redusere øvrige kostnader. 

 
Årsmøtet fastsatte avslutningsvis kon-
tingenten	for	2017	til	100	kr	pr	medlem.	
Begrunnelsen for at kontingenten en-
dres	er	at	idrettstinget	(NIF)	har	beslut-
tet at minstekontingent i idrettslag set-
tes	 til	minst	100	kr	pr.	medlem.	Fami-
liemedlemskap godkjennes ikke lenger.

Signert	årsmøteprotokoll	for	2016	er	til-
gjengelig på bynesetil.no

Kontingentaksjonen	 for	2017	 lar	vente	
på seg, men det har heldigvis en logisk 
forklaring.	Norges	 Idrettsforbund(NIF)	
vedtok	i	2016	at	alle	idrettslag	skal	be-
nytte et godkjent elektronisk medlems-
register. Byneset IL har valgt å bruke 
webløsningen	123klubb.	
 Hovedstyret jobber nå intenst med 
å kvalitetssikre opplysningene i med-
lemsregisteret.  NIF har stilt krav om 
at alle medlemmer registreres med for- 
og etternavn, fødselsdato, postnummer 
og e-postadresse. Aktive medlemmer 
skal også registreres på de forskjellige 
idrettsgrenene de deltar i. 
 NIF har også vedtatt at det kun er 
anledning til å registrere individuelle 
medlemmer. Bakgrunnen for kravet 

Medlemskontingenten
er at norsk idrett skal telle antall med-
lemmer,	 ikke	medlemskap	 (et	medlem	
som driver med to aktiviteter i samme 
idrettslag blir telt to ganger), som fører 
til mer rettferdig fordeling av økono-
miske støtteordninger.
 Det medfører at Byneset ILs ord-
ning med familiemedlemskap må opp-
høre. Alle medlemmer skal derfor re-
gistreres individuelt. Vi håper det ikke 
medfører redusert medlemstall og at 
støttemedlemmer vil fortsette å støtte 
opp om idrettslaget og våre aktiviteter. 
 Årsmøtet I BIL satte kontingenten 
for	2017	til	100	kr.	Dette	er	minstesat-
sen for medlemskontingent fastsatt av 
NIF.

Siden vi nå har etablert et elektronisk 
medlemsregister, vil også årets kontin-
gentaksjon gjennomføres elektronisk. 
Faktura for medlemsavgiften vil bli 
sendt ut på e-post. Nye medlemmer vil 
kunne melde seg inn via vår hjemme-
side, bynesetil.no. Her kan man klikke 
på knappen «bli medlem» og man vil få 
tilsendt faktura. 
 Hovedstyret tror dette systemet vil 
ressursbesparende og gjøre fremtidige 
kontingentaksjoner enklere. 
 Vi håper så mange som mulig vil 
støtte opp om idrettslagets formål og 
aktiviteter ved å løse medlemskontin-
gent hos oss! 

Byneset Sanitetsforening 
ønsker å overbringe en stor TAKK! til alle som bidro på vårens Loppemarked i Bynes-aulaen.
Vi er glad for at dette ble en god sosial møteplass, og samtidig resulterte i nærmere kr 27.000 i netto inntekt til 
et godt formål.

Det er allerede bestemt at vi  gjentar suksessen våren 2018. Legg gjerne tilside aktuelle lopper.
Vi fortsetter med innarbeidet vareutvalg; vesker, sko, skjerf, smykker, tupperware, hjemme-strikk - og planlegger å 
utvide med LP-plater og restegarn i 2018.
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Arbeidsutvalget Navn Telefon E-post På valg 
Leder Merete Blokkum 92 25 46 35 mereteblokkum@gmail.com Ny 2018
Kasserer Ann Iren Øyaas 45 29 20 59 annirenoyaas@hotmail.com Ny 2019

Håndball 
Leder Tore Sørgjerd 99 58 92 22 tore.sorgjerd@entro.no Gjenvalg 2018
Stmedlem-Kasserer Hege Engan 97 04 23 51 hege@norrein.no Ny 2019
Styremedlem May Romundstad 92 60 80 17 may.romundstad@outlook.com Gjenvalg 2019
Styremedlem Knut Rye 99 41 25 00 knut.rye@otranorge.no Gjenvalg 2019
Styremedlem Turid Foraas 93 09 93 22 Ikke valg 2018

Fotball
Leder
Nestleder,  fungerende leder Arve Skjøstad 92 84 41 15 arveskj@gmail.com Ikke valg 2018
Økonomiansv Shenja Nessjøen 40 04 88 89 shenjanes@gmail.com Ny 2019
Arrangementsansv Kristin Berg 97 12 57 10 kri-be4@online.no Ikke valg 2018
Matrialansvarlig Bernt Langørgen 98 24 67 46 bernt.langorgen@rhprosjekt.no Ikke valg 2018
Sportslig leder Pål Skjervold 90 03 01 34 Sportslig leder Ny 2019
Marked og kommansv Vibeke langørgen 99 40 74 46 Marked og kommunikasjon Ny 2019

Ski -Friidrett
Leder Kai Rye 41 20 05 46 kai-ry@online.no Gjenvalg 2018
Styremedlem Edvind By 95 75 87 96 edvind.by@aasenbygg.no 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 Frøset 93 61 62 10 Ikke valg 2018

Trim 
Leder og kasserer Tora Rømo 90 69 48 24 tora.romo@no.relacom.com Gjenvalg 2019
Styremedlem Ingunn Westerbø 90 16 25 47 i.westerbo@gmail.com Ny 2019
Styremedlem Kirsti Klemetsaune 97 97 99 31 Ikke valg 2018
Styremedlem Ragnvald Haug 40 62 74 89 Ikke valg 2018

Barneidrett 
Leder Monica Elise Jenssen 95 84 25 11 jenssen.monica@gmail.com Gjenvalg 2018
Styremedlem Linn Therese Larsen 91 18 46 93 Ikkevalg 2018
Styremedlem Ann Iren Grønnskag 93 64 80 28 anni.gronskag@gmail.com Ny 2019

Sjøsport-avdelinga
Leder Tore Lervang 91 68 88 41 tlervang@hotmail.com Ny 2018
Kasserer Mona Parow 92 64 84 34 mbp@fmst.no Gjenvalg 2019
Styremedlem Arnt Amble  92 61 23 35 arntamble@gmail.com Gjenvalg 2019
Styremedlem Hilde Håbjørg 45 47 12 15 hhabjorg@gmail.com NY 2019
Styremedlem Bjørn Thrane 72 83 58 49 bjorn.thrane@gmail.com Gjenvalg 2019

Inne-bandy
Leder Arve Flatås 93 21 85 20 aflataa@online.no Gjenvalg 2018
Styremedlem Harald Jakobsen 91 68 44 47 harald@plustech.com Gjenvalg 2019
Styremedlem Øyvind By Ny 2019
Styremedlem Petter Haug 97 12 42 01 Ikke valg 2018

Klubbavisa
Redaktør Jon Stene Opland 91 85 80 36 jonsteno@online.no Ny 2018

Utleie klubbhus
Leder Rolf Høyem 92 69 90 01 rolf.hoyem@gmail.com Gjenvalg 2018

Valgkomite
Leder Svein Erik Nordbotten 91 33 21 10 sen@ecde.no Ny 2018
Medlem Anders Strand 95 27 85 66 anders_strand@outlook.com Ny 2018
Medlem Hugo Rødsjø 95 23 20 42 hugo74@broadpark.no Ny 2018

BYNESET IDRETTSLAG 
Oppdtatert	liste	etter	årsmøte	15.03.2016
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Endelig er hjemmesiden til Byneset IL operativ. 

Gå	inn	på	bynesetil.no,	her	finner	dere	informasjon	
fra avdelingene og lagene. 

Bynesetil.no vil sammen med Idrettsbladet, være 
hovedkanalen for informasjon fra idrettslaget. 
På Facebook-sidene som er tilknyttet idrettslaget 
og avdelingene, vil man hovedsakelig linke til 
informasjon som er lagt på hjemmesiden. 

Fotballavdelinga har dessuten en egen side 
organisert av fotballforbundet, https://www.fotball.
no/fotballdata/lag/hjem/?fiksId=23590.

Organisasjonsplan, årsmøteprotokoller og 
styreprotokoller vil også bli gjort tilgjengelig via 
hjemmesiden. 

Idrettslagets 
hjemmesider

17.-19.mars	 deltok	 22	 spillere	 og	 fem	
voksne på treningsleir på Meråker Are-
na. Det ble en sportslig og sosial suk-
sess.
	 G16	består	av	29	spillere	fra	2001	
og	2002-årgangen,	og	er	et	samarbeids-
lag mellom Byneset og Leinstrand. Vi 
ble invitert med på treningsleiren av 
Leinstrand	 som	 også	 hadde	 med	 flere	
aldersbestemte gutte- og jentelag. 
 Spillerne har trent mye og hardt 
igjennom hele vinteren, og har ambisjo-
ner om å hevde seg med lagene som er 
påmeldt	1.divisjon	og	3.divisjon.	Målet	
med treningsleiren var å styrke både det 
sosiale og sportslige.
 Meråker Arena tilbyr fasiliteter helt 

G 16 på 
treningsleir i 
Meråker

i	 toppklassen;	gode	treningsforhold,	god	og	sunn	mat,	fine	overnattingsrom,	kino,	
basseng mm. 
	 G	16	gjennomførte	4	treningsøkter	på	innendørs	kunstgressbane	i	løpet	av	helga.	
Fin bane og motiverte spillere gjorde at det sportslige utbyttet ble meget bra. Tre-
nerne mener at laget har tatt solide skritt i riktig retning i løpet av helga.
 Sosialt ble dette også en suksess. Guttene ble bedre kjent, og stemningen ble 
ikke	dårligere	av	at	det	var	flere	andre	jentelag	fra	på	treningsleir	samtidig	som	oss.

Vi håper at dette blir en tradisjon!
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Nordbygdens Gammeldansforening 
(NBGF)	ble	stiftet	i	1975	og	har	hatt	sitt	
faste tilhold i Vonheim på Rye. Et for-
samlingshus som etter hvert også ble i 
foreningens eie. Men som også mange 
andre har erfart, kan det være dyrt for en 
frivillig organisasjon å eie fast eiendom. 
Enden på visa for NBGF ble å selge 
Vonheim til kommunen. Dette skjedde 
sommeren	2014.

Solid økonomi
Foreningen har vært godt drevet. Ikke 
minst er det enkelte ildsjeler som har 
dratt tunge lass. Økonomien var i ut-
gangspunktet meget god, og ble nød-
vendigvis ikke dårligere etter salget av 
Vonheim. Men i stedet for å salte penge-
ne på konto, mente foreningen at disse 
burde komme hele Byneset til gode.

Flygel til nye Spongdal skole
Når andre av bygdas ildsjeler satte i 
gang kronerulling for å skaffe mid-
ler	 til	et	høykvalitets	flygel	 til	den	nye	
Storstua, var faktisk NBGF en av de 
første som meldte positivt tilbake. Kr 
300	000.-	valgte	foreningen	å	øremerke	
dette formålet. Dette ga innsamlingsko-
miteen	en	flying	 start,	 og	det	 er	grunn	
til å tro at dette også i stor grad bidro til 
andre gavmilde personer og organisa-
sjoner dermed så at det kunne være mu-
lig å realisere komiteens ambisiøse mål.

NBGF - ei raus gammeldansforening !

«Stiftelsen NBGFs Byneset-bidrag»
Flygelet var et engangs-stunt. Men 
foreningen ønsket også bidra i et bre-
dere og mer langsiktig perspektiv. På 
Årsmøtet	 i	 februar	 2016	 opprettet	 de	
derfor en stiftelse med formål «å støtte 
ulike tiltak til allmennyttige formål for 
befolkningen på Byneset». Stiftelsens 
grunnkapital	ble	satt	 til	kr	1	750	000.-	
og statutter etablert med hensyn til totalt 
beløp tilgjengelig for utdeling. Kapita-
len er plassert i fond, og det er den årlig 
avkastningen som ligger til grunn for 
tildeling. Alle formaliteter kom i orden 
i løpet av høsten, og stiftelsen forvaltes 
nå	av	et	styre	på	3	personer.

2017 blir første søknadsår
Støtte kan søkes av lag og foreninger og 
private og offentlige institusjoner. Alle 

Ungdomslokalet Vonheim rommer nå barnehage.

disse er søkeberettiget såfremt en for-
ankrer søknaden i ovennevnte formåls-
bestemmelse. Det er som kjent også to 
andre legater på Byneset, og søknads-
frister for disse tre vil bli samordnet. 
Søknadsfristen	 er	 fastsatt	 til	 15.10.17,	
og vi planlegger tildelingsmøte i må-
nedsskiftet november-desember . 

De	 tre	 legatene	 (stiftelsene)	 vil	 ha	 en	
egen annonse i neste idrettsblad og 
Menighetsbladet der endelig frister blir 
opplyst. Men alle gode krefter er herved 
varslet, så det er bare å spisse blyanten. 
Eller rettere sagt starte klapringen på 
tastaturet.

For styret i Stiftelsen NBGFs Byneset-
bidrag
Endre Persen

På årsmøtet ble det meldt inn forslag 
om å ta inn et prinsipp/ strategipunkt i 
idrettslagets organisasjonsplan både for 
hovedlaget og fotballavdelingen vedrø-
rende dugnadssalg. 
 Det har vært misnøye med metoder 
og omfang av dugnadssalg av forskjel-
lige	 objekter	 i	 flere	 avdelinger.	 Dug-
nadssalg bidrar til etterlengtet inntekt 
for	avdelingene.	Men	flere	familier	har	
gitt tilbakemelding på at de opplever 
dette problematisk. Utgangspunktene 
er forskjellige, både økonomisk og so-
sialt og alle har ikke like stort nettverk 
og midler til å betale seg ut av denne 
dugnadsplikten. Noe som kan legge en 
demper på iveren til å få barna med å 
en idrettslig aktivitet. De som har barn 
i ulike avdelingen kan risikere å få dob-

bel dugnadsbyrde. 
 Årsmøtet støttet ønsket om å ned-
felle et prinsipp om dugnadssalg, men 
ga det nye styret fullmakt til å formulere 
prinsippet innenfor rammene av frem-
lagte forslag og diskusjonen på årsmø-
tet. 
 Hovedstyret drøftet saken i styre-
møtet	6.4.17.
 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 forutsetnin-
ger og tilrettelegge deretter. 
 Idrettslaget har respekt for at ut-
gangspunktet både økonomisk og so-
sialt er forskjellig for våre medlemmer. 
Noen	familier	har	flere	barn	som	er	akti-
ve	innen	flere	idretter	noe	som	kan	gjøre	

Prinsipp om dugnadssalg i Byneset IL
dugnadsbyrden stor. Men dugnadsinn-
satsen er viktig og avgjørende for at av-
delingene kan opprettholde sine aktivi-
teter. Man ønsker derfor ikke å innføre 
et prinsipp om at man kan kjøpe seg fri 
fra dugnad. Et alternativ til å gjennom-
føre dugnadssalg er å øke aktivitetsav-
giften i avdelingene. 
 Byneset IL skal ta hensyn til med-
lemmenes ulike forutsetninger og 
idrettslaget har derfor tatt inn i sine ved-
tekter anledning til å søke fritak fra eller 
reduksjon på treningsavgiften. Det skal 
ikke forespørres om årsak. Hovedstyret 
er usikre på om dette vedtaket er godt 
kjent i avdelingene. 
 Styret stiller også spørsmål til hvor-
for avdelingene vurderer dugnadssalg 
som inntektskilde når man har mulig- }
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het for inntekter fra hallvaktene i By-
neshallen. Rammen på avtalen med 
Trondheim	kommune	er	320	000	kroner	
pr år. Har avdelingene og lagene utnyt-
tet muligheten for økt inntekt gjennom 
hallvaktene i tilstrekkelig grad?
 Styrets vedtak til prinsipp om dug-
nadssalg:
 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 forutsetnin-
ger og tilrettelegge deretter. I vedtek-
tene har idrettslaget åpnet anledning til 
å søke fritak fra eller reduksjon av tre-
ningsavgiften. 
 Dugnad er et viktig og avgjørende 
grunnlag for idrettslagets aktiviteter. 

Avdelingene må sikre at de utnytter po-
tensialet for inntekter gjennom avtale 
om hallvakter før de vurderer å gjen-
nomføre dugnadssalg. Behov for dug-
nadssalg skal meldes inn til Hovedsty-
ret for å sikre nødvendig koordinering 
mellom avdelingene.

Vi leverer lyd og lys
til alle anledninger!

Vi har et stort utvalg av moderne, godt vedlikeholdt lyd og lysutstyr,
ingen anledning er for liten, og ingen event for stor.

Ta kontakt med oss for lyd og lys til ditt arrangement!

www.bklyd.no

Kontakt:
magnus@bklyd.no

93454041
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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.



Redaksjonen: Jon Stene Opland 7074 Spongdal tlf. 918 58 036 e-post: jonsteno@online.no

Vi støtter idretten på Byneset

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

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


