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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!

Byneset IL har lagt bak seg en svært 
aktiv sommer. Gode resultat og flere 
premier har blitt med tilbake til byg-
da. For de som ikke har hatt mulighet 
til å følge spenningen fra sidelinja, 
har vi kunnet følge med via sosiale 
medier; direktesendt straffespark-
konkurranse fra Scandia Cup bidro til 
høyere puls for mange av oss.

Jeg er stolt over det store engasje-
mentet og brede aktivitetstilbudet 
i Byneset IL. Helseundersøkelsen 
i Nord-Trøndelag (HUNT 4) har 
kartlagt ungdom og deres forhold til 
idrett. Foreløpige tall fra undersøkel-
sen viser at frafallet i organisert idrett 
starter så tidlig som i 12-årsalderen. 
15 prosent av gutter på 12-13 år 
dropper ut av den organiserte idret-
ten. Hvert år fram til 16-årsalderen 
forsvinner ytterligere 15 prosent av 
guttene. Blant jentene viser tallene at 
så mange som 20 prosent svarer at de 
har sluttet med organisert idrett når 
de var 15 år.  –Vi ser i alle fall at en 
stor del av ungdommer som vil trene 
cirka én dag i uka, trener uten at det 
er organisert gjennom idrettslag. Fra 
et folkehelseperspektiv skulle vi øn-
ske at den organiserte idretten greide 
å holde ungdom engasjert i fysisk 
aktivitet helt inn i voksen alder. Det 
kunne få betydning for gode helseva-
ner også blant voksne, sier post.dok. 
Vegar Rangul ved HUNT forsknings-
senter. 

Byneset IL har i sitt verdigrunnlag 
nedfelt at man skal bidra med et til-
bud til alle som ønsker å være fysisk 
aktive. I samarbeid med Leinstrand 
IL har vi derfor startet et tilbud om 
Sportmix for ungdommer fra 8.-10 

trinn. Tilbudet er spesielt tilpasset 
ungdom som ikke deltar på annen 
form for trening eller konkurranse, 
men som har lyst til å være fysisk 
aktive. Men det er åpent for alle. Det 
legges opp til ulike aktiviteter på 
hver trening med fokus på glede og 
trivsel. På første trening på Stormyra 
møtte 24 ungdommer opp og det var 
mye smil, latter og glede å se. 

Hallvertavtalen i Byneshallen har 
vært et viktig bidrag til lagets øko-
nomi. Trondheim kommune har nå 
tildelt hallvertavtaler for 2 nye år. 
Byneset IL har fått tildelt hallvakt fra 
mandag til torsdag . Moholt Cricket 
Klubb er tildelt hallvaktene fredag 
– søndag. Trondheim kommune 
begrunner tildelingen med at 19 
idrettslag søkte om hallvakter og det 
var kun 11 haller og det er et politisk 
ønske å inkludere så mange idrettslag 
som mulig i hallvertordningen. Dette 
betyr at inntekten fra hallvaktjobben 
er halvert og hovedstyret får nå en 
viktig jobb med å innhente økono-
misk støtte fra andre kilder. Byneset 
IL har signert avtale med Flugger 
Farve. Alle våre medlemmer får 20% 
rabatt ved kjøp av maling og verk-
tøy i deres butikker samt at 5 % av 
kjøpsbeløpet vil gå tilbake til idretts-
laget. Jeg minner også om grasrotan-
delen, støtt laget ved å velge Byneset 
IL som deres grasrotmottaker. 

Likeverd, Utvikling, Respekt, 
Toleranse.
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Fotballavdelinga

16 glade og dyktige jenter av årgang 2006, 2007 og 
2008 stilte med i alt to lag i klasse J 07 til Ørlands-
cupen. Martin og Lillian hadde drillet dem godt ! 
Jentene viste gode ballferdigheter og fint samspill. 
De løftet blikket og fant hverandre gang på gang. 
Stemningen var stor innad i lagene og foreldrene 
fulgte opp med rungende heiarop fra siden. Veviks 
stilte opp med bjeller og tromme. Den store ape-
maskoten til J 07 kom med grønn t-skjorte og ga 
jentene fortjente klemmer for strålende innsats. Det 
ene laget vant samtlige kamper de stilte opp i, og 
begge lag gikk ubeseiret i gjennom turneringen.  
Ørlandscupen ble nok en gang en suksess. Foreldre-
ne hadde mye sosialt rundt turneringen. Arrangøren 
hadde mange gode tilbud til lagene, som kun i noen 
grad fikk tid til å benytte av dette. Laser-tagen var 
imidlertid en suksess i år også. Engasjerte foreldre 
fulgte lagene støtt i gjennom dette og jentene gliste 
bredt da den gjeve og blanke medaljen for årets 
innsats ble delt ut. Vi gleder oss til neste gang og vi 
har allerede meldt oss på to cuper i høst. 

Gutter 09 stilte med i alt 7 spillere til Ørlandscupen. 
Guttene ga alt og gikk ubeseiret gjennom turnerin-
genes fire kamper. Trenerne, Kolbjørn Frøseth og 
Geir Morten Løkken, ledet guttene gjennom kam-
pene med gode innspill. 
Latteren satt løst og stemningen var god på sidelin-
jen. Guttene hadde ikke felles overnatting på sko-
len, slik de fleste andre lagene hadde, men det ble 
ganske sosialt allikevel. De fleste hadde fått losji 
på hjemgården til Peders besteforeldre på Grande. 
Ørlandscupen ble avsluttet med medaljeutdeling, 
noe spillerne syntes å like temmelig godt. 

Ørlandcup  2018

Heia Byneset !!!

F.v. Martinus Lykken, Aksel Lamøy, Kasper Frøseth, Iver Sætherhaug, 
Andreas Hanger, Michael Løkken, Peder Nerland og Lars Kristian Brå. 

F.v. Aksel Lamøy, Kasper Frøseth, Martinus 
Lykken, Iver Sætherhaug.

Michael Løkken, Kasper Frøseth, Iver Sætherhaug, Andreas 
Hanger, Martinus Lykken, Peder U. Nerland, Lars Kristian Brå. 

Avdelinger og aktiviteter
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Etter omtrent 2 år med mye trening, 
seriespill og lokale cuper, dro vi endelig 
på reisecup med jenter 2006. Fredag 20. 
april satte vi oss i bilene og kjørte sør-
over til Rosenes by. Forventningene var 
høye, både hos små og store. Noen av 
de store var så «høye» på forventninger 
at de glemte å svinge av mot Sunndals-
porten/Gjøra når de kom til Oppdal. 
Etter en liten tur til Hjerkinn dukket de 
omsider opp i Molde. Alt ordner seg 
for snille piker! Og vi fikk vi en artig 
historie #IngerogLenapåturaldrisur 
#veienblirtilmensdukjører #gpsernodritt  
#kanelsnurrpåavveie #deteringenska-
måsnu

Vel fremme i Molde installerte jentene 
seg på tildelt klasserom på Bergmo 
ungdomsskole. Samtlige sjåfører fant 
frem til riktig skole på første forsøk. 
Ja, bortsett fra et par stykker da #Inge-
rogLenapåturaldrisur #gpspåvilleveier 
#vigirossaldri.

Arnt Langørgen og Inger Sundsvold 
hadde tatt på seg ansvaret som reise-
ledere og overnattet sammen med jen-
tene. Tilbakemelding om eksemplarisk 
oppførsel hos jentene gjør meg fristet til 
å utnevne Inger og Arnt til faste reisele-
dere i årene fremover. Jeg må tenke litt 
på det .

Jenter 2006 reiste med 15 ivrige hånd-
ballspillere, noe som gjorde at vi hadde 

meldt på to lag. Lagene spilte 4 kamper 
hver, både seint og tidlig. Jentene viste 
stor lagånd og stilte opp og heiet på 
hverandre. Selv når det ene laget hadde 
kamper kl. 08.00 var det andre laget på 
plass som heiagjeng. Sportslig hadde 
vi både opp- og nedturer. Viktigst var 
likevel samholdet blant jentene. Og det 
viste de at de er gode på. #lagånd #fan-
tastiskejenter.

Reisecup byr på mye. Håndballkamper. 
Godteri. Nye bekjentskaper. Lite søvn. 
Godteri. Mange timer i hall. Kantine-
mat. Godteri. Venting. Heiarop. Gode 
taklinger. Fantastiske finter og skudd. 
Godteri. Vaffelsteking. Samhold. Opp-
blåsbare madrasser. Madrasser som i lø-
pet av natta fant ut at de ikke ville være 
oppblåst. Og ikke minst litt godteri.

Jeg vil rette en stor takk til Inger Sund-
svold og Arnt Langørgen som stilte opp 
som reiseledere og sørget for at jentene 
hadde det bra på Bergmo ungdomsskole 
og at jentene kom seg på kamp til riktig 
tid. Jeg vil også takke Ingfrid Kjøren 
for bistand til organisering og mye an-
net både før og under cupen.

Dette var en fantastisk avslutning på 
håndballsesongen 2017/2018 og nå 
gleder vi oss bare til neste sesong.

Knut Sæther, hovedtrener Byneset 
håndball jenter 2006

Byneset var representert med 4 lag un-
der årets Storsjøcup i Östersund, Sve-
rige. J 11, G13 stilte med 2 lag og G16. 
Alle lagene bodde på Østbergsskolan 
på Frøsø. Tilsammen var det nærmere 
60 barn og litt i underkant av 50 voksne 
som representerte Byneset IL. 
J 11 deltok med ca 12 jenter, G 13 med 
22 gutter med støtte fra G14, G12 og 
G11, G16 med 16 spillere.

Med - Vi heier på Byneset på de grønne 
t - skjortene og trommer og kubjeller 
utgjorde både voksne og barn en flott 
heiagjeng. Og alle lagene fikk besøk 
av sjefsheieren Sivert Vevik med trom-
mene.
I tillegg så hadde J11 sin egen maskot 
og Gorilla med i heiagjengen, også Go-
rillaen dukket opp på andre kamper. 

Tirsdag kveld var det parade i Öster-
sunds hovedgate, og samtlige lag startet 
kampene sine på tirsdagen. Etter inn-
ledende runde var G 13 sine lag begge 
videre i B sluttspill.
G16 gikk fredag videre til 8 delsfinale 
hvor dem møtte Vuku hvor det ble 3-2 
seier. Kvartfinale mot Lierne sent sam-
me kveld, også her ble det seier 6-0 og 
jublende gutter og heiagjeng tok kveld 
og ladet opp til semifinale lørdag mor-
gen mot Egge. Her tapte gutta mot et 
bedre lag. Flott prestasjon og fornøyde 
gutter. 

Det ble en sosial og innholdsrik uke for 
både store og små, et flott og bra arran-
gement.

Rosecup 2018 Storsjøcupen i Östersund 
2018

Etter siste kampen. Ingen ville hjem!
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Helgen 7. - 9. september var første 
gang håndballjentene født 2005 skulle 
på kick off.
Sissel og Narve Lyngby hadde åpnet 
hytta for alle jentene med trenere og 
støtteapparat.
Turen gikk til Aure, totalt 6 voksne og 
12 spente jenter med mye bagasje ble 
stuet sammen 3 biler.
Fredagskvelden ble det utpakking, taco 
og 0- løp som Narve hadde ordnet. Der 
fikk jentene virkelig prøvd seg og ikke 
minst samarbeidet, herlig underhold-
ning og masse herlig latter.
Lørdag startet med frokost kl. 08.00, 
det var en trøtt gjeng som kom ned til 
frokost.
Vi hadde bestilt Aurehallen på formid-

Kick off

Brage kom til Byneset for 2 år siden 
og spiller nå fotball for Byneset G13. 
En blid og trivelig gutt som flyttet hit 
fra Flatås. Det er en gutt som møter på 
absolutt alle treninger. Han har tilført 
laget veldig mye på den tiden han har 
vært her. Han snakker bare positivt til 
sine medspillere, og er med på å gjøre 
de andre god. Han har et veldig klokt 
fotballhode og spiller ball til de andre 
på laget. Brage er jeg sikker på at vil 
gjøre det veldig bra som spiller. 

Brage, vår representant på kretslaget

Håndball
dagen for en treningsøkt på 2,5 time, 
det var en flott hall å leie der vi fikk 
tilgang til masse utstyr.
Aure J04 stilte opp så vi fikk spilt tre-
ningskamper på ettermiddagen, det ble 
4 tøffe kamper. 
Kos med middag, bading i stamp og 
lørdagsgodis ble det også på kvelden.
Det var en fornøyd, trøtt og sliten gjeng 
som sovnet tidlig denne kvelden.
Søndag gikk turen til stor Fonna 722 
moh, mange slitne ben som klatre oppo-
ver den bratte fjellsiden.
Men alle var enige om at det var verdt 
det når man kom på toppen og fikk se 
den fantastiske utsikten.
Tilbake på hytta ble det tube-kjøring til 
alles store glede, så ble det pakking og 
retur tilbake.
Dette ble en helg der vi fikk trenet godt 

og bygd samhold mellom jentene.
Dette er en utrolig flott gjeng som byg-
ger gode vennskap for livet.
Opplevelsene kommer alle til å huske, 
og alle var enige om at dette må gjen-
tas.

Wenche Brå Håbjørg

Etterlysning
Jenter/kvinner i alle aldre som har lyst til å bli med å spille fotball sammen med 
denne gjengen! Vi er et sosialt lag som fokuserer på å ha det gøy når vi spiller fot-
ball. Ingen krav til ferdigheter, kun humor. Har du lyst til å bli med? Ta kontakt!

Mvh
Elin Svendsen

Vi har møtt mange gode spillere gjen-
nom våre kamper mot andre lag, men 
jeg har aldri sett noen som er slik lag-
spiller som han sier hovedtrener Lars 
Fremstad G 13.
Både våren og høsten 2018 er han tatt 
ut til Team BDO Trøndelag (kretslaget) 
som en av kun 18 G13 spillere fra hele 
Trøndelag. Helgen 7.-9. september 
reiste de til Lillestrøm for å spille tur-
nering mot andre kretslag/akademilag 
som Stabæk, Lillestrøm med flere.

Over 30 fotballglade jenter i alderen 7 - 
14 år var søndag 9. september samlet til 
Jentefotballdagen 2018. 
Alle fikk utdelt hver sin rosa ball ved 
oppstart og fikk servert lunsj.
Fotballavdelingen vil takke Martin Sæ-
terbø og de andre trenerne som sørget et 

Jentefotballdag bra innhold og for at jentene fikk denne 
dagen sammen. Vi tror det er gull verdt 
at jentene på kryss og tvers av alder får 
en slik dag sammen – og håper at også 
dette vil rekruttere flere jenter til fotbal-
len. Fotballavdelingen jobber med å 
få på plass en egen jentefotballkomite 
- har du lyst til å være med å bidra til 
jentefotballen på bøgda så ta kontakt 

med leder@bynesetfotball.no 
Dersom det er noen jenter som har lyst 
å prøve fotball er dere hjertelig velkom-
men.

Med vennlig hilsen
Vibeke Olaussen Langørgen
Leder Byneset IL Fotballavdelingen
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St Olavsloppet er en landeveisstafett 
mellom Trondheim og Østersund. Lø-
peretningen varieres fra år til år. I år 
gikk starten i Trondheim onsdag den 
27. juni med målgang i Østersund lør-
dag den 30. juni. 

Loppet har fått sitt navn etter den nor-
ske kongen Olav Haraldsson som re-
gjerte mellom 1015-1030.  Kong Olav 
stupte i slaget ved Stiklestad den 29. 
juli 1030. Etter dette ble kong Olav 
Nordens hellige helgen. Loppet følger 
den naturskjønne St Olavsleden over 
Alsen, Åre, Sandvika og Stiklestad.

Loppet ble arrangert første gang i 1988 
og Byneset i.l er fortsatt et av de få 
lagene som har deltatt samtlige år. Selv-
følgelig stilte Arvid Røstum opp på en 
etappe i år også, slik han har gjort hvert 
eneste år.

Vi stilte i år med et lag for å gjennom-
føre de 51 etappene på totalt 340,4 km. 
Da Jon Erik By passerte mållinjen i 
Østersund, hadde vi løpt i til sammen 
24 timer, 10 minutter og 17 sekunder. 
Dette gir en gjennomsnittsfart på 4:15 

Loppet 2018

Informasjon fra 
Byneset håndball

Byneset håndball har gjort klare valg 
der sjokolade, kaker og brus er ut, 
frukt og sunn idrettsmat er inne i 
varmen.
Vi har inngått samarbeid med Tine 
Smart Idrettsmat og Bama, og vil 
drive idrettskiosk fra skolekantina på 
Spongdal på våre arrangementer»

Hilsen Lise Christensen
Kioskansvarlig for Byneset Håndball

Ski/friidrett
min/km. Totalt ble vi nr 35 av 135 lag i 
mosjonsklassen. 

St Olavsloppet er et breddearrangement 
som i utgangspunktet har plass til alle 
som har lyst til å være med. For noen 
av oss blir det ikke skikkelig sommer 
før vi har fått med oss noen etapper i 
St Olavsloppet. Så lenge vi stiller med 
bare ett lag blir det naturlig nok en 
del variasjon i resultat på den enkelte 
etappe. Dette er imidlertid uproblema-
tisk da resultatservicen er god og det 
lages egne resultatlister for den enkelte 
etappe. Gjennomføringen krever en 
del planlegging og administrasjon. Det 
meste av dette arbeidet er unnagjort på 
forhånd men det dukker til stadighet 
opp skader og sykdom med frafall som 
nødvendiggjør korreksjoner underveis. 
Der er ikke sjelden at startlisten må 
korrigere helt frem til startskuddet for 
dagens etappe går.

Også i år hadde vi med en del nye 
løpere som viste god innsats. Spesielt 
gledelig med en del unge debutanter 
som bidrar til å hindre ”forgubbing”. 
Selv om vi stiller med bare et lag, er-
farte vi under planleggingen at det bød 
på utfordringer å fylle alle etappene.

Kick off
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Tradisjonen tro arrangeres Hangervåt-
tan rundt den første søndagen i septem-
ber. I år falt dette allerede på månedens 
andre dag. Dette skulle vise seg å bli en 
flott høstdag i strålende sol. 
Friidrettsavdelingen står som arrangør 
for dette løpet som inviterer til tur/trim 
og konkurranse i marka rundt og over 
Hangervåttan. Løypa er ca. 5 km og 
går stort sett i terreng og noe grusvei. 
Påmelding og betaling ved start på 
Sollunden. Løpet ble i år arrangert for 
40. gang og det er tydelig at dette er 
blitt en tradisjon for mange deltagere. 
Harald Steinshylla, Jon Stene Opland, 
Arvid Røstum og Jens Klemetsaune har 
vært med siden starten og fikk derfor 
sine vel fortjente 40 årspremier som ble 
delt ut for første gang. Stor gratulasjon 
til alle fire! 

Da dette løpet ble stiftet for 40 år siden, 
innså man nok ikke omfanget av pre-
miering for hvert femte år. Nytt system 
med premiering hvert tiende år ble 
innført fra 2014 som en nødvendighet 
for at arrangementet skal kunne bære 
seg selv økonomisk. Premiering med 
diplom for 1. år og medaljer for 3. 5. og 
7. år er beholdt som opprinnelig. 

Trimklassen hadde planlagt start mel-
lom kl 10.00 og kl 11.30 men mange 
var på plass i god tid før. Allerede under 
tilriggingen sendte vi av gårde flere del-

Hangervåttan rundt
Søndag 2. sept. 2018

tagere. Totalt gjennomførte 141 trim-
mere løypa mer eller mindre i sitt eget 
tempo. Men det er klart at det for noen 
er viktig å slå naboen, en kompis, eller 
kanskje mor/far. For andre er det viktig 
å holde kontroll på hvor mange ganger 
en har gjennomført Alt i alt tror vi alle 
hadde en fin formiddag ute i løypa. Vel 
tilbake ved Sollunden benyttet mange 
seg av anledningen til å besøke kiosken 
før de slappet av i solen. Det er lov å 
være fornøyd med seg selv da!

Da konkurranseklassen startet kl 12.00 
stilte 16 løpere på startstreken. Til tross 
for stor spredning i både alder og ambi-
sjonsnivå, registrerte vi stor innsats fra 
alle sammen. Herreklassen ble vunnet 
av Håkon Hoem Olsen på tiden 26:39 
og i dameklassen ble det seier til Kristin 
Waaktar Opland med ny løyperekord 
for kvinner med tiden 28:54. Vi gratule-
rer begge to.
 
For friidretten
Edvind By

Jon Stene Opland, Jens Klemets-
aune, Harald Steinshylla og Arvid 
Røstum. 
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Vi har knytta til oss tre flotte instruk-
tører Christin, Carina og Beluga og 
dette gir et bredt tilbud av aktiviteter 
tre dager i uka. Vi hadde Kickoff den 
26. august med 24 oppmøtte deltakere, 
10 av disse var nye denne sesongen.  
Deltakerne fikk demonstrert og prøve 
øvelser fra alle tre instruktørene. Alle 
på kickoffen fikk en fin t-skjorte som 
kanskje kunne motivere til oppmøte og 
trimaktivitet på Rye skole.

Treningsplan høst 2018
ZUMBA – AEROBIC – STEP- 
STYRKE – SIRKELTRENING   
YOGA OG MINDFULLNESS
RYE SKOLE FRA 27.AUGUST:  
MANDAG, ONSDAG OG SØNDAG  
kl 20.00-21.00.  

Treningsplan for høsten:
Mandag/onsdag: zumba, styrke/sirkel-
trening, aerobic, step.
- Oddetallsuker: Mandag: Hel time 
zumba, onsdag: styrke(min.30 min) og 
pulstrening (aerobic/step)
- Partallsuker: Mandag: Zumba og 

Gabriel (14) reiste hjem fra World Cup 
Series i Berlin med 2 sølv og 2 Bron-
semedaljer i ungdomsklassen. Han 
svømte 6 øvelser og perset på alle og 
satte en norsk rekord i sin S13 klasse på 
100 rygg.

Gabriel har en arvelig genetisk syns-
nedsettelse som gjør at han bare ser 
20% med briller på. Det gjør at han 
svømmer under parasvømming og er 
klassifisert i S13 klassen. Dette er for 
de med en synsnedsettelse. 

Gabriel var en forsiktig gutt fram til han 
begynte på Byneset åpne barnehage. 
Der møtte vi personale som hjalp og 
veiledet oss. Gabriel trivdes veldig godt 
der og ble kjent med mange. Siden gikk 
han i frilufts barnehage på Ringvål og 
ble fort vandt til mye knall og fall. Ble 
mange runder både til lege og optiker.

Gabriel Steen ser ingen 
grenser

Gabriel har vært i gjennom flere aktivi-
teter før han landet på å svømme. Der 
er han på full fart opp og fram.

På NM kortbane i mars ble han mest 
vinnende parasvømmer og satte norsk 

rekord på 100 meter medley, 200 meter 
fri og 50 meter rygg.

Svømmingen er veldig viktig for 
Gabriel. «Der kjenner jeg mestring» 
sier Gabriel. 

I juli var han på NM i Oslo der tok han 
2 gull, 3 sølv og satte ny norsk rekord 
på 50 rygg. I august reiste Gabriel 
først til Mallorca på leir sammen med 
paralanslaget og så til Dublin og EM. 
Hans mål var å komme blant de 10 
beste, det klarte han med glans. Han 
fikk 6 plass på 100 bryst, 7 plass på 100 
rygg og 9 plass på 200 individuell med-
ley. Gabriel var yngste svømmer i sin 
S13 klasse.

Nå har han hatt fri fra svømming i 
2 uker og har akkurat begynt på ny 
sesong.  I høst venter NM kortbane i 
Asker og den internasjonale Nordsjø-
stevnet i Kristiansand.
Etter jul er det worldcup og hvis alt går 
etter planen er det VM til sommeren.

Trimavdelinga

styrke(min. 30 min), onsdag: hel time 
pulstrening (aerobic/step)  
Søndag: yoga og mindfullness.
De 2 første søndagene;  yoga basic/
nybegynner.  
Fra uke 37: Oddetallsuker: easy (yin) 
yoga, Partallsuker: viderekommen 
yoga.
Pris totalt for sesongen:
1 dag i uka:  550 kr,   2 dager i uka:  
950 kr,  3 dager i uka:  1100 kr
Om du velger en trening i uka, kan du 
fritt velge hvilken dag i uka det passer 
for deg, fra uke til uke. Vi trener frem 

til starten på desember. Bare kom og 
prøv, åg se om dette kan være noe for 
deg :).  Kom som du er. Dette skal være 
noe for alle.   

Vennlig hilsen Byneset Trimgruppe.  

Ved spørsmål, ta kontakt med Ingunn 
Westerbø, tlf:  90162547.  

Du kan også se mer informasjon på By-
neset Idrettslags nettsider, samt på vår  
Facebookside:  Byneset Trimgruppe.

Trening Rye skole 
høstsemestret
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Den 25. mai forsøkte vi å finne igjen 
traseen til den gamle skoleveien mel-
lom Klemetsaunet og Haugen skole på 
Klefstadhaugen. De som var skolebarn 
rundt forrige århundreskiftet måtte ta 
beina fatt når de skulle til skolen. Barna 
fra Klemetsaunet møtte barna fra Fo-
lafoten i Skrivarbakken og gikk i lag 
derifra sies det. Distansen ble målt til ca 
5 km en vei.
Vi var en gjeng både fra Historielaget 
og Trimavdelinga som tok turen, litt 
ufremkommelig fra Klefstadhaugen, 
men videre bort mot Klemetsaunet var 
det brukbar sti.

Sommersesongen er avslutta nå. Det 
har vært tur nesten hver onsdag fra 9. 
mai til 15. August.

Nye og gamle områder er besøkt og 
oppdaga. Vi prøvde oss på Quiz på 
Rønningen en onsdag, ble ikke noe 
premie, men vi hadde det veldig moro. 
Storheia, Herbernheia, Flakkheia, By-
kleivåsen, Bjørnaråsen, Persberget, 
Hangervottan og Skogstadkjølen er be-
steget. Ragnvald har vært med oss som 
kjentmann på flere turer og Hanne tok 

Gjengen samla før tur til Høstadmyra.

Pause på Klemetsaunet

Sesongslutt

Den gamle skolevei

Sportmix

oss med på Høstadmyra en onsdag. Vi har vært på kryss og tvers i marka: Bjørk-
tjønna – Kongsvika – Svartvatnet – Kjerringsneppen – St. Olavsspranget, flere av 
deltakerne har stilt som kjentmann/Kvinne.

På Klemetsaunet fikk vi låne en uteplass hvor vi spiste lunsj. Og etterpå gikk de 
sprekeste samme vei tilbake, mens noen av oss kjørte bil.

Byneset IL og Leinstrand IL har i 
samarbeid startet tilbud om Sportmix 
for ungdomsskoleelever. Hver tirsdag 
kl 18.00 – 19.30 inviteres det til ulike 
aktiviteter og mye moro. Torbjørn Eid 
fra Leikbanken var aktivitetsleder på 
første samling hvor 25 ungdommer 
deltok i ulike idrettsleiker. Det var en 
trening med stor innsats, mye smil og 
latter. Andre samling ble lagt til Ring-
vål med orientering og kano/ brett på 
Lauglovannet. Treningen ble avsluttet 
med kveldsmat i skihytta. 

Sportmix er spesielt tilpasset ungdom som ikke deltar på annen form for organisert 
trening eller konkurranser, men som har lyst til å være fysisk aktive. Men det er 
åpent for alle. 
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Sjøsportgruppa

I skrivende stund går sjøsportsesongen 
mot slutten. Tradisjonen tro åpnet vi 
sesongen med «Avplask» 1. mai. Første 
seiltrening var to dager etter, og de har 
fortsatt hver torsdag ettermiddag siden 
- med en pause i juli og første halvpart 
av august. Planen sier at sesongens siste 
seiltrening blir 4. oktober, hvis høststor-
mene ikke setter inn før det.

I fjor fikk vi Norges Seilforbund til å 
komme og avholde første halvdel av sitt 
nye Assistenttrenerkurs her hos oss på 
Byneset. Vi hadde sørget for deltakere 
til kurset, fem fra Byneset IL, to fra 
Rissa Seilforening og to fra Trondhjems 
Seilforening. I april i år ble avsluttende 
del av kurset holdt, hos TSF på Skan-
sen, parallelt med et (mer omfattende) 
Trener 1-kurs samme sted. Tore Ler-
vang og Magne Mehli hoppet over til 
Trener 1-kurset og fullførte det, mens 
Aina Cathrin Monstad fullførte As-
sistenttrenerkurset. Som etterfølgende 
praksis etter kurset har Tore og Magne 
tatt hovedansvaret for gjennomføringen 
av våre seiltreninger. Sammen med god 
innsats fra andre entusiastiske seilerfo-
reldre har det ført til at vi ikke har hatt 
behov for å hyre inn trenere fra TSF til 
noen av treningene våre, slik vi hadde 
planlagt før sesongen.

Fjorårets gode rekruttering av nye unge 
seilere, og ytterligere rekruttering i år, 
førte til at vi i juni lå an til å ha en stall 
på 14-15 seilere i alderen 7-12 år, og 
vi måtte dele den i to grupper. Det er 
begrenset hvor mange seilere vi kan ha 
utpå samtidig. Noen av de nye rekrut-
tene har falt fra i løpet av sesongen, så 
i skrivende stund ser situasjonen ut til å 
være under god kontroll. 

Ståpadlebrettene og seilbrettene vi 
anskaffet i fjor har blitt flittig brukt av 
medlemmene gjennom sommeren, så 
disse er et godt tilskudd til utstyret vi 
hadde fra før. En Optimistjolle til er 
også skaffet i år, kjøpt brukt, bra og 
billig. Sammen med de tre vi ble tildelt 
gratis fra Seilforbundet i 2015 (finan-
siert av Gjensidigegruppens gave til 
forbundet, for å styrke rekrutteringen 
til seilsporten) har vi nå fire. Dette er 
8 fots enmannsjoller, perfekte for den 
aldersgruppen vi har i stallen nå. Våre 
litt større tomannsjoller («RS Feva», 

12 fot) har i år vært mest brukt av våre 
voksne medlemmer, tildeles med deres 
barn som mannskap.  

I juni arrangerte vi en sosial kveld for 
en gruppe ansatte hos Austmann Bryg-
geri. De hadde med seg mat og grillet, 
og vi sto for båter, drakter og sikkerhet 
på sjøen. De seilte Fevajoller og sa seg 
meget fornøyd med en vellykket kveld 
på Byneset. Også andre bedrifter har 
meldt interesse for slike arrangementer, 
og vi vil stille oss positive til slike hen-
vendelser. I tillegg til blest om mulig-
hetene vi kan tilby i Ryebukta, kan det 
være en interessant inntektsmulighet for 
sjøsportgruppa. 

I motsetning til de siste årenes sterke 
vekst av padlende medlemmer og pad-
leaktivitet, har vi i år hatt litt frafall av 
padlere og nedgang i padleaktiviteten. 
«Våttkortkurset» som var planlagt 
avholdt siste helg i mai måtte avlyses 
pga. uforutsette hendelser for flere av 
de påmeldte. Synd at slike tilbud som 
våttkort -kurs ikke kan gjennomføres. 
Til neste år vil det bli satt opp nye kurs, 
men da må vi forplikte de påmeldte til å 
delta. Dette for å kunne booke kurshol-
der. De bruker jo litt tid på dette!

Webkameraene og værstasjonen omtalt 
også i forrige nummer av bladet kom 
på plass i begynnelsen av mai. Denne 
finnes på internettadressen https://em-
bed.metnet.no/?dash=Bn1HXARyvh. 
Her kan du til enhver tid sjekke bl.a. 
vind- og værforholdene i Ryebukta. 
Bildene oppdateres hvert minutt. Den 

er blitt meget populær både blant våre 
medlemmer og blant andre personer på 
Byneset, og padlere, seilere, kitere og 
badelystne både fra byen og andre ste-
der. Her er en liten oppskrift på hvordan 
du kan legge den til som en “app” på 
telefonen din, og ha lettvint tilgang til 
lokalværet i Ryebukta:
Androidmobiler: 
• Gå til en nettside i nettleseren.
• Lag et bokmerke.
• Gå til bokmerkebehandlingen.
• Trykk lenge på bokmerket du vil 

lage snarvei til på hjemskjermen, til 
en meny dukker opp.

• Velg Lag snarvei på skrivebordet.

Iphone:
• Når du står i nettleseren (Safari) 

Trykker du på firkanten med pil 
oppover.

• Deretter trykker du på ”legg til på 
hjem-skjerm”

• Endrer der teksten til det du vil ”ap-
pen” skal hete, og trykker ferdig.

• Lykke til:)

I innkjøringsperioden har det vært noen 
utfordringer med stabiliteten på bilder 
og værdata, men vi håper dette er løst 
nå!

Våre planer for høsten er å få til en 
ettermiddag eller helg med en stor seil-
båt før sesongen er  omme, og tromme 
sammen til kveldsarrangementer for 
medlemmene ca. en gang i måneden 
når sesongen er over, for å  holde det 
sosiale miljøet og sjøsportmotivasjonen 
ved like.
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Barneidretten
Vi har nå kommet i gang med vårt nye 
tilbud, nemlig idrettsskolen. Først ut er 
fotball og ungene har allerede hatt en 
del treninger på Stormyra på torsda-
gene. To runder med sonekveld får de 
også, på Heimdal og Tiller, før de går 
over til neste aktivitet som er håndball. 
Treningene legges da til gymsalen på 
Rye på onsdagene. Det blir en allsidig 
idrettsskole som vi håper vil favne 
mange barn og vise dem de mulighe-
tene som finnes på Byneset og i omegn. 
Lagleder for idrettsskolen er Lise Fal-

lan. Ved oppstart av hver aktivitet som 
vi forøvrig tilbyr i Byneset IL, bistår en 
fra den respektive avdelingen i begyn-
nelsen, før foreldrene selv tar over tre-
ningene. Avdelingene bistår og veileder 
også underveis etter behov. Legger ved 
aktivitetsplanen slik den fremstår nå. 

Allidretten har også startet opp igjen. 
Denne sesongen trener vii Byneshallen 
onsdager kl 17 - 18. Barna deles opp i 
grupper i henhold til alder. 5- åringene 
er ei stor gruppe i år, slik at de trener 

for seg, mens 3- og 4-åringene trener 
sammen. I allidretten har vi stort behov 
for aktivitetsledere, så vi ber foreldre 
som har mulighet og ønsker å bidra 
om å kontakte oss. Aktivitetslederkurs 
tilbys. Uten stå-på-foreldre klarer vi 
ikke å gjennomføre aktivitetene i hal-
len og treningen opphører. I tillegg har 
svømmingen i Husebybadet kommet i 
gang. 1. lørdag hver måned har vi Hu-
sebybadet til vår disposisjon i en time. 
Aktivitetene tilbys de de familiene som 
har barn som deltar i allidretten.

➢ Det vil bli tatt fortløpende oppsummeringer etter hver idrett, der hvor foresatte kan komme med tilbakemeldinger.
 Aktiviteter 2018/2019, med forbehold om endringer.

Uke 34
Informasjonsmøte 
Torsdag 23.08 kl. 2030 
Spongdal Skole

Uke 35
Fotball
Torsdag 30.08 kl. 1700 
Stormyra

Uke 36
Fotball
Torsdag 06.09 kl. 1700 
Stormyra

Uke 37
Fotball
Torsdag 13.08 kl. 1700 
Stormyra

Uke 38
Fotball –
Sonekveld 
Onsdag 19.08 kl. 1700 
Tiller

Uke 39
Fotball -
Sonekveld 
Onsdag 26.09 kl. 1700 
Heimdal

Uke 40
Håndball
Onsdag 03.10 kl. 1800 
Rye

Uke 41
Høstferie

Uke 42
Håndball
Onsdag 17.10 kl. 1800 
Rye

Uke 43
Håndball
Onsdag 24.10 kl. 1800 
Rye

Uke 44
Håndball
Onsdag 31.10 kl. 1800 
Rye

Uke 45
Håndball
Onsdag 07.11 kl. 1800 
Rye

Uke 46
Svømming 
(Lørdag 17.11 kl.1600) 
(Husebybadet)

Uke 47
Svømming
(Lørdag 24.11 kl. 1600) 
(Husebybadet)

Uke 48
Turn
(Fredag 30.11 kl.1900) 
(Granåsen)

Uke 49
Turn
(Fredag 07.12 kl.1900) 
(Granåsen)

Uke 50
Juleavslutning 
Onsdag 12.12 kl. 1800 
Rye

Uke 51
Juleferie

Uke 52
Juleferie

Uke 1
Juleferie

Uke 2
Ski
(Byneset / Ringvål))

Uke 3
Ski
(Byneset / Ringvål)

Uke 4
Ski
(Byneset / Ringvål)

Uke 5
Ski
(Byneset / Ringvål)

Uke 6
Skøyter 
(Leinstrand)

Uke 7
Skøyter  
(Leinstrand)

Uke 8
Vinterferie

Uke 9
Innebandy 
Onsdag 27.02 kl. 1800 
Rye

Uke 10
Innebandy 
Onsdag 06.03 kl. 1800 
Rye

Uke 11
Innebandy 
Onsdag 13.03 kl. 1800 
Rye

Uke 12
TaeKwonDo 
Torsdag 21.03 kl. 1730 
Rye

Uke 13
TaeKwonDo 
Torsdag 28.03 kl. 1730 
Byneset

Uke 14
Fotball
Torsdag 04.04 kl. 1700 
Stormyra

Uke 15
Fotball
Torsdag 11.04 kl. 1700 
Stormyra

Uke 16
Påskeferie

Uke 17
Fotball
Torsdag 25.04 kl. 1700 
Stormyra

Uke 18
Sjøsport 
Onsdag 01.05 
Rye

Uke 19
Fotball
Torsdag 09.05 kl. 1700 
Stormyra

Uke 20
Fotball
Torsdag 16.08 kl. 1700 
Stormyra

Uke 21
Fotball
Torsdag 23.05 kl. 1700

Uke 22
Fotball
Torsdag 30.05 kl. 1700 
Stormyra

Uke 23
Fotball
Torsdag 06.06 kl. 1700 
Stormyra

Uke 24
Fotball
Torsdag 13.06 kl. 1700 
Stormyra

Uke 25
Sommeravslutning 
Onsdag 19.06

Byneset Idrettslag - Årsplan for idrettsskolen 2018/2019 – 6 år
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Innebandy er en del av tilbudene som 
arrangeres i Byneshallen i regi av Byne-
set Idrettslag, og gruppa har vært aktiv 
siden hallen ble åpnet. Treningstimene 
i hallen, som fordeles av kommunen 
sentralt, skal dekke behovet for flere 
avdelinger, så her er det konkurranse 
om spilletid. Bandygruppa har etter 
sommerferien fått tildelt onsdag kveld 
fra kl. 2100, etter el-bandy gruppa, som 
trener i tidsrommet 1900 – 2100. 

Alt du trenger å ta med er treningstøy, 
gode innesko, og kanskje noe å drikke, 
så er du klar! Køller får du lånt i hal-
len, hvis du ikke velger å stille med din 
egen.

De fleste deltagerne er i aldersgrup-
pen 15 – 18 år, både gutter og jenter. 
I tillegg møter flere av en noe høyere 
aldersklasse, noe som bare er med på å 
skape et godt miljø i hallen. 

Nivået på deltagerne spillemessig, er 
også svært ulikt fra person til person, 
og det er vel nettopp dette som gjør at 
alle kan delta og samtidig lære litt av 
hverandre. Med litt personlig engasje-
ment vil man samtidig ha utbytte av 
den fysiske aktiviteten ute på banen. 
Vi deler inn i lag på fem spillere med 
eventuelle innbyttere, og spiller fem 
minutters omganger med pause, avhen-
gig av hvor mange lag som deltar. Det 
hele foregår i en uformell tone, men vi 
holder oss til noen enkle spilleregler. 

I pausen mellom hver spilleomgang 
kan de som har lyst benytte det flotte 
trimrommet, en avdeling som også kan 
benyttes i sin helhet, hvis man ønsker 
alternativ trening som et avbrekk.

Vi i bandyutvalget benytter denne 
spalteplassen i idrettsbladet til å slå et 
slag for trim og trivsel med innebandy 
som en positiv aktivitet en kveld i uka. 
Gjentar til slutt vår treningstid, og øn-
sker alle velkommen til å besøke oss. 
Kanskje innebandy kan være noe for 
deg utover høsten og vinteren.

Onsdager 21:00 - 22:30. 

På vegne av bandyutvalget
Arve Flatås 9321852 

Bandygruppa

Pål Skjervold forklarer og instruerer ivrige barn.

Og da er vi i gang!

Trener på å føre ballen mellom kjegler.

Flotte trøyer har vi fått fra 
vår sponsor BVT, Brøyting og 
vedlikehold Trondheim AS. 
De flotte idrettsskoledeltage-
rene er; Mie Amelia Stein og 
Rakel Eidissen Fallan.

Barneidretten, idrettsskolen

Aktiv i teter i  Husebybadet 2018 og 2019
Måned Dag Tid
Sept. 2018 Lør. den 01. 16.00 – 17.00

Okt. 2018 Lør. den 06. 16.00 – 17.00

Nov. 2018 Lør. den 03. 16.00 – 17.00

Des. 2018 Lør. den 01. 16.00 – 17.00

Jan. 2019 Lør. den 05. 16.00 – 17.00

Feb. 2019 Lør. den 02. 16.00 – 17.00

Mars 2019 Lør. den 02. 16.00 – 17.00

April 2019 Lør. den 06. 16.00 – 17.00

Mai 2019 Lør. den 04. 16.00 – 17.00

Sesongens tilbud for fami-
lier med barn i Barneidret-
ten er på følgende datoer:

Velkommen til en moro aktivitet i badet 
 Saupstadringen 13
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STØTT FLÜGGER FARVE
Byneset IL har inngått avtale med Flügger Farve som gir alle våre med-
lemmer 20% rabatt ved kjøp av maling og verktøy i deres butikker. 5% av 
kjøpsbeløpet vil gå tilbake til idrettslaget. Flügger Farve har butikker på 
Tiller og Moholt i Trondheim. Vi oppfordrer alle oppussingsglade bynesin-
ger til å benytte seg av denne fordelen. Alt man trenger å gjøre er å opplyse 
om klubbnavnet Byneset IL ved kjøpt i butikken.

Byneset felleslegat for utdanning

Legatets midler kan deles ut til ung-
dommer på Byneset som er elever ved 
folkehøyskoler eller videregående skoler 
med naturbruksfag. Alle typer folkehøg-
skoler er aktuelle. Skjetlein vgs og Øya 
vgs er eksempler på slike videregående 
skoler.

Søknaden på legatmidler må inneholde 
opplysninger om kostnader ved utdan-
ningen og opplysninger om eventuelle 
andre stipendtildelinger. Husk å oppgi 
ditt kontonummer! Søknaden sendes:

Byneset felleslegat for utdanning
v/Olav Noteng
Høyemshaugen 53
7074 Spongdal
noteng@online.no

Byneset felleslegat for helse- og 
sosial omsorg 
Legatet kan søkes av enkeltpersoner, 
institusjoner og foreninger som har sitt 
virke innen grensene til tidligere Byne-
set kommune. Det forutsettes at formå-
let ved alle søknader som innvilges, skal 
dekke behov for helse og sosial omsorg. 
Søknad på legatmidler med opplysnin-
ger om kontonummer sendes:

Byneset felleslegat for helse- og sosial 
omsorg
v/Siv Mari Forsmark
Jonetta Mules vei 8
7074 Spongdal
sivmariforsmark@gmail.com

Stiftelsen NBGF (Nordbygdens 
Gammeldansforening) Byneset-
bidrag
Formålet er å støtte ulike tiltak til al-
mennyttige formål for befolkningen på 
Byneset. Støtte kan søkes av lag og 
foreninger og private og offentlige insti-
tusjoner. Beskriv tiltaket det søkes om, 
hvordan dette tenkes finansiert og når 
det planlegges påstartet/gjennomført. 
Oppgi kontonummer. Søknad sendes:

Stiftelsen NBGF
v/Endre Persen
Klefstadhaugen 16 A
7070 BOSBERG
Epost: epe@hent.no

Byneset fjellstyre
Byneset fjellstyre fordeler en liten pott 
penger hvert år til allmennyttige formål 
innenfor Byneset gamle kommune. 
Pengene skal brukes til positive tiltak 
som kommer bygda til gode.
Søknaden sendes til:

SØKNAD PÅ LEGATMIDLER SOM UTDELES I 2018

B
Byneset fjellstyre
v/ Arnold Hamstad
Leinstrandveien 562
7083 Leinstrand

Søknadsfrist for alle er 1. nov. 2018
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Treningstider 
i 

Byneshallen   
August – desember 2018

Onsdager 21:00 – 22:30

Innebandy har i høst blitt tildelt 
onsdag som fast treningsdag 
i hallen.  Avdelingen har som 

mål å drive en organisert fysisk 
aktivitet i et sosialt og hyggelig 
miljø hvor alle interesserte er 

velkomne til å delta.   

Merk! De som ønsker å delta 
må være registrert og ha betalt 
medlemskontingent i Byneset 

Idrettslag (BIL)

Aktivitetsavgiften for 2018 er 
kr. 300, - t.om. 17 år. 

Voksne kr. 500,-

BANDYSTYRET BIL 
Kontaktperson Arve Flatås 

93218520

BYNESET IL FOTBALL SØKER

BANEMANNSKAP

Byneset IL Fotball søker banemannskap til
Byneset Kunstgress på Rye.

Kunne du tenkt deg å være med å bidra til
barn / ungdom og voksne fotballspillere på bygda vår?

Da er kanskje du den vi søker!

Vi ønsker å bygge opp et team med frivillige som vi ta seg av enkel vedlikehold på 
og rundt fotballbanen på Rye. Oppgaver kan være følgende: 

klipping av gress, holde orden på og rundt banen og tømme søppel mm.

Har du spørsmål eller ønsker du å melde interesse ta kontakt med Bernt Langørgen,
Leder Materiell & banekomité Byneset IL Fotball på 982 46746 eller 

bane@bynesetfotball.no

TRONDHEIMSOLISTENE
I BYNESAULAEN

 «Årets begivenhet»

Musikkens venner i Byneset og Leinstrand inviterer til konsert
søndag 21. oktober 2018 kl.17.00 i Bynesaulaen

AKTØRER:
TrondheimSolistene, musikalsk leder Geir Inge Lotsberg

Stort operakor bestående av:
Byneset Songlag  •  Byneset Seniorkor  •  Olavs Menn

Eksterne korsangere
korinstruktør: Sigrun Hove

Byneset Spellmannslag, dirigent Tale Vang Ellefsen
Byneset musikkorps, dirigent Heidi Uddu

Ka� e og kakesalg

Billetter kr 200.- barn under 12 år gratis     Billetter: www.hoopla.no og ved inngangen.

Hjertelig velkommen!
Arrangør: Musikkens venner i Byneset og Leinstrand

Hjertelig velkommen!
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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

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


