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God Jul !

Byneset idrettslag ønsker alle 
en fin førjulstid og en vinter 
med stor aktivitet både ute 
og inne.
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LEDERE I BYNESET IDRETTSLAG Lederen har ordet
Kjære medlemmer og sam-
bygdinger.

Byneset IL har registrert en «all time 
high» i antall aktive medlemmer. 
Dette er veldig gledelig og motive-
rende for oss tillitsvalgte i idrettsla-
get. Det gir oss også en større andel 
av de lokale aktivitetsmidlene som 
tildeles idrettslagene fra idrettsrådet. 
Kjærkomne midler så vi kan videre-
utvikle vårt aktivitetstilbud. 

Men å opprettholde et høyt aktivi-
tetsnivå stiller store krav til oss til-
litsvalgte om å koordinere tilbudet 
mellom avdelingene slik at flest mu-
lig kan utøve de idrettene de ønsker, 
samtidig som vi unngår at belastnin-
gen blir for stor for foreldrene og 
støtteapparatet forøvrig. Jeg har fått 
en del tilbakemeldinger denne høsten 
hvor det stilles spørsmål ved om BIL 
er ett idrettslag eller om hver avde-
ling driver sin virksomhet helt selv-
stendig og uavhengig av hverandre. 
Det gjelder både planlegging av tre-
ning, innkreving av aktivitetsavgift 
og dugnadssalg. Noen har gitt uttrykk 
for at den totale belastningen blir så 
stor at man vurderer å trekke barna 
fra idrettslagets aktiviteter. 

Dette er et alvorlig varsko til meg 
som leder av Byneset IL. Vi ønsker 
å framstå som ett idrettslag med et 
koordinert aktivitetstilbud. Målet er 
at flest mulig deltar i våre aktiviteter 
og at de får et variert tilbud. Idrettsla-
get skal unngå at vi oppretter internt 
konkurrerende aktiviteter slik at vi i 
stedet for å tilby idrettsglede og mest-
ring til flere, mister våre medlemmer. 

Hovedstyret har vedtatt at man vil 
utarbeide forslag til idrettsskole for 

6-åringer og en omforent utviklings- 
og aktivitetsplan for idrettsaktivite-
ter for barn fra 7-10 år. Gjennom en 
idrettsskole vil BIL gi 6-åringene et 
aktivitetstilbud som gir dem grunnlag 
til å mestre flere typer idrett. Dette i 
et miljø der de selv kan velge hvilken 
idrett de vil delta i. Gjennom mest-
ring og læring av flere ferdigheter, vil 
det bli lettere for barna å velge veien 
videre innenfor de særidrettene BIL 
tilbyr. En omforent utviklings- og ak-
tivitetsplan for 7-10 åringer skal ned-
felle hvilke prinsipper vi driver bar-
neidretten etter i BIL samtidig som 
vi skal unngå at særidrettene «kon-
kurrerer» om barna allerede fra 7 års 
alder. Forslagene vil legges fram for 
årsmøtet i mars til beslutning. 

Når det gjelder fotballavdelingen, 
hadde valgkomiteen ved årsmøtet 
2017 ikke klart å finne kandidat til 
vervet som leder. De øvrige styre-
medlemmene har derfor fordelt leder-
oppgavene mellom seg med hovedfo-
kus på å opprettholde aktivitetene for 
barna. Manglende kapasitet i styret 
medførte dessverre at treningsavgif-
ten for høsten -17 og dugnadssalg av 
tørkeruller, ble sendt ut sent og noen 
opplevde at den kom etter at fotball-
sesongen var over. Dugnadssalget 
er senere trukket. Jeg er veldig glad 
for at Vibeke Langørgen tok på seg 
ledervervet medio september 17 og 
styret jobber nå knallhardt for å nå 
de økonomiske målene for avdelin-
gen samtidig som man planlegger for 
neste sesong.

Avslutningsvis er jeg veldig glad for 
å kunne informere om at Byneset IL 
nå har ansatt sin første administra-
sjonsleder. Vi fikk 3 gode og kompe-
tente søkere. Alle tre ble intervjuet av 

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 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.
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Fotballavdelinga

hovedstyrets tilsettingsutvalg bestående 
av Jon Stene Opland, Tore Lervang og 
Merete Blokkum og det ble innhen-
tet referanser. Stillingen ble tilbudt 
Kari Myrland og hun starter arbeidet 
1.12.17. Jeg ser fram til samarbeidet 
med Kari og tror administrasjonsleder 
vil være et viktig bidrag i å koordinere 
idrettslagets arbeid og sørge for god in-
formasjon både til våre medlemmer og 
samarbeidspartnere.

Med ønske om ei aktiv førjulstid og ei 
god jul! 

Kari Myrland er fra 1.12.17 ansatt som 
administrasjonsleder i idrettslaget i 
20% stilling. 
Kari er bosatt med samboer og to barn 
i Skolvegen på Hangersletta. Hun er 
aktiv i BIL som aktivitetsleder for 3-4 
åringene på barneidretten.

Som administrasjonsleder vil Kari fun-
gere som en koordinator og kontinui-
tetsbærer i laget. 
Hun skal ivareta administrative opp-
gaver for idrettslaget, herunder være 
sekretær for hovedstyret, ha ansvar for 
medlemsregister og bistå avdelingene 
med innkreving av aktivitetsavgift. I 
tillegg vil ansvar for kommunikasjon 
internt i idrettslaget og med andre sam-
arbeidspartnere, samt utvikling og opp-
datering av idrettslagets hjemmeside 
legges til administrasjonsleder. 

Ny administra-
sjonsleder i 
Byneset idrettslag

Vi takker våre lesere, 
annonserer, andre 

støttespillere, lagledere og 
trenere for god støtte og 
oppslutning i 2017!

Vi ønsker dere alle

En riktig god jul og 
et fredelig nytt år!

G14
I år har vi hatt stamme på 10 spillere-. 
V har også brukt gutter 12 og 13 i til-
legg. Vårsesongen 2017 ble vi num-
mer 2 og rykket opp til 1.divisjon på 
høsten. Hadde en meget bra vårsesong 
.Høstsesongen ble meget tøff, men med 
god erfaring og læring for gutta. Vi 
deltok på Storsjøcup 3-8 juli, kom til 
1/8 finalen i A sluttspill, imponerende. 
Takker for lånet av noen G 15 spillere i 
tillegg til våre faste.

Vi deltok i Fjernvarmecup i januar, 
Puma cup i februar, Orklacup i septem-
ber og Flatås julecup i november.

Det har vært veldig bra oppmøte på 
treningene, flotte gutter og en artig 
gjeng å trene. Vi har trent på Rye og 
Spongdal og har hatt 3 treningskamper 
før seriestart. Vi har hatt tre flotte turer 
på den andre siden av fjorden Rissa, 
Ørland, Lysøysund og en super tur til 
Hitra. Vil takke for lånet av G 13 og G 
12 spillere. 

Sportslig hilsen Stig, Reidar og Odd-
bjørn.
Hilsen Stig Staven 

God sesong med super-
avslutning for G16
Årets sesong har vært full av gode opp-
levelser for G16 – oppturer, noen ned-
turer og masse fotballmoro! Akkurat 
slik en fotballsesong skal være.
Fotball skal være gøy og utfordrende. 
Vi startet opp med en spillergruppe 
med 30 gutter fra Byneset og Lein-
strand i november 2016. Målet var 
å sveise sammen 2001 og 2002- år-
gangen til å bli en gjeng som trivdes 
sammen og utvikle alle individuelt og 
som lag. La det bli sagt med en gang 
– dette er en veldig flott gjeng! Fra 
første trening var det innsats, humor 
og godt oppmøte på treningene. Vi 
hadde mange gode treninger i løpet av 
vinteren på Rye Kunstgress, Byneshal-

len og Bankhallen på Melhus. Tilgang 
på Kletthallen gjorde at vi nesten ikke 
måtte avlyse en eneste trening i løpet 
av vinteren. På trening har vi gjennom 
hele sesongen hatt fokus på kvalitet på 
øvelser, og vi har terpet utallige timer 
på pasningsspill, forsvarsspill kol-
lektivt og individuelt, kombinasjoner 
i angrep og vi har drillet inn et system 
som var nytt for guttene. Mange hadde 
aldri spilt 11`er før, så dette er noe vi 
var forberedt på ville ta tid. På bak-
grunn av innsats på trening, motivasjon 
og kvaliteten i spillergruppa, satte vi 
oss hårete mål – vi meldte opp ett lag i 
1.divisjon og ett lag i 3.divisjon.

Treningsleir på Meråker. Høye mål-
setninger krever at man også trener 
mye. Fra januar hadde vi tilbud om 
fire treninger i uka, og i mars dro vi på 
treningsleir til Meråker. Målet var å få 
guttene enda mer kjent med hveran-
dre. På Meråker fikk guttene leve som 
toppidrettsutøvere i tre dager. Topp 
treningsanlegg, meget god og sunn 
mat, og spillere med motivasjon på 
topp gjorde dette til en svært bra tre-
ningsleir. Vi fikk fire kvalitetsøkter før 
seriestart i april. Anbefaler alle som har 
muligheten til å gjøre dette.

Tøff vårsesong. Vi visste på forhånd 
at 1.divisjon ville bli tøft for guttene. 
Vi skulle spille i en serie med lag på et 
nivå som de fleste guttene ikke hadde 
erfaring med fra tidligere og det nye 
spillesystemet satt ikke helt ennå. 
Første kamp var mot en av favorittene - 
borte mot Strindheim2, men etter en litt 
usikker start hevet laget seg til et nivå 
vi knapt trodde de hadde inne. Tross 
tap etter mål imot helt på tampen viste 
guttene at dette er mulig. Vi skjønte 
likevel at dette kom til å bli en hard 
kamp for å holde plassen. Vårsesongen 
ble preget av mange knepne tap. Det 
var kun en kamp hvor vi egentlig ikke 
hadde mulighet. Det positive var at vi 
hele tiden så at spillerne og laget utvi-
klet seg. Det vitner om en spillergruppe 
med sterke hoder. Spenningen om vi 
skulle klare å holde oss varte til siste 
serierunde – dessverre ble det nedrykk 

Avdelinger og aktiviteter
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med minst mulig margin, men tross 
nedrykk var det ingen som hang med 
hodet. Vi hadde lært masse og spil-
lerne og laget hadde hatt en meget bra 
utvikling. 

For laget i 3.divisjon startet det trått 
med fire strake tap, men etter hvert 
kom guttene skikkelig i gang. Mange 
av spillerne hevet seg flere hakk, først 
og fremst gjennom gode treninger. Kun 
ett tap i andre halvdel av vårsesongen 
og blant annet 8-0 seier mot Astor, 
og hvem husker ikke 5-4 seieren mot 
Gimse 2? For en fest av en kamp! Det 
ble til slutt 5. plass i serien, og masse 
positiv å ta med oss inn mot høsten.

Fantastisk øyeblikk i Dana Cup. 
I Juli dro vi med to lag til Dana Cup. 
Med 27 spillere og en haug ledere og 

Dana Cup G16. Samling før kampstart.

foreldre satte vi kursen for Dana Cup i 
Hjørring. Fokus for cupen var å ha det 
gøy sammen og gjøre det så bra som 
mulig ute på banen. Vi hadde i til-
legg til 2001 og 2002-gutta to spillere 
som ikke har vært med i vårsesongen 
og fem spillere fra 2000. Vi bodde på 
Danland i Blokhus. Vi møtte mange 
gode lag i løpet av cupen og det endte 
med A-sluttspill for det ene laget og 
B-sluttspill for det andre. Mange bra 
prestasjoner på banen, men det store 
øyeblikket i løpet av uka var før siste 

kamp; laget som hadde nådd A-slutt-
spillet var slått ut, og det var klart for 
32-delsfinale for det andre i B-slutt-
spillet. Alle spillerne, de som var ute 
av cupen og de som skulle spille kamp 
samler seg, på eget initiativ, i en ring 
før kampen og holder rundt hverandre 
- backer hverandre opp. Det var et ma-
gisk uforglemmelig øyeblikk som førte 
til blanke øyner for alle de som så på. 
Det er dette fotball handler om – venn-
skap og samhold. Fantastisk!

Jubel i høstsesongen. I høstsesongen 
stilte vi lag i 2.divisjon og 3.divisjon. 
Målet for 2.divisjonslaget var å kjempe 
i toppen, og for en høstsesong det ble! 
Vi trenere så på trening etter som-
merpausen at det hadde skjedd en stor 
modning i spillergruppen. Oftere og 
oftere høy kvalitet på trening og gutter 

som virkelig hadde lyst til å prestere 
ute på banen. Vi spiller noen kamper 
der spillesystemet sitter som et skudd 
– solid og smart forsvarsspill, masse 
bevegelser, aggressivitet og innsats 
og kombinasjoner i midtbaneledd og 
angrep, gjør at vi til tider spiller ut 
motstanderlagene. Helt fantastisk å se 
utviklingen guttene har vært gjennom. 
Vi ender til slutt på 3.plass, kun tre 
poeng bak serievinner Heimdal2 - vi 
det eneste laget som slår serievinneren 
i løpet av høstsesongen. 

For 3.divisjonslaget er det også mye 
positivt som skjer i høstsesongen. Spil-
let sitter mye bedre, og vi har noen 
kamper der vi virkelig spiller god fot-
ball, og ikke minst skårer masse mål. 
Det er spillere som løfter seg mange 
hakk og flere blir også belønnet med å 
bli hentet opp til 2.divisjonsspill. Det 
ender tilslutt med en god 4.plass – vel-
dig bra!

Vi trenere vil takke spillere, lagledere 
og foreldre for en lærerik sesong med 
mange fine opplevelser. Vi håper alle 
blir med på mer fotballmoro med By-
neset i 2018!

Jon Are Nilsen, trener G16.

Byneset senior 2017 
Sesongstart  som ei treningsgruppe på 
25-30 spillere med høye ambisjoner 
om en topp 3-plassering i årets 5.divi-
sjonsavdeling. Gode treningsforhold 
i Bankhallen og på Salmarbanen på 
Lerkendal bidro til at treningsoppmøtet 
forble høyt gjennom vinteren, noe som 
viste seg i treningskampene som endte 
med seier i samtlige.

Sesongen fikk også en pangstart når vi 
slo NTNUI 2 på bortebane i åpnings-
kampen i april. Det skulle vise seg å 
bli deres eneste tap i 2017! Vi fortsatte 
poengfangsten i kamp 2 når vi reiste 
hjem fra Oppdal med 3 poeng. Full pott 
og tabelltopp. Men så begynte ting å 
butte i mot utover våren. Det ble langt 
mellom poengene. Spillere forlot klub-
ben av diverse grunnen og trenerbytte i 
månedsskiftet mai/juni gjorde ting van-
skelig for oss. Ambisjonene om topp 3 
ble lagt på hylla etter 10 poeng på 10 
kamper og overlevelse i divisjonen ble 
fokuset inn mot høstsesongen.

En god start på høstsesongen hvor vi 
tok med oss 7 poeng på de tre første 
kampene ble fulgt opp med 3 kamper 
på rad med labert oppmøte hvor det 
blant annet ble et meget tungt tap mot 
bunnkollega Gimse på Brekkåsen. 
Troppen var nede i 18-20 mann og 
nedrykksstreken kom bare nærmere 
og nærmere for hver uke som gikk. I 
sesongens siste hjemmekamp ble det 
en slags finale når vi møtte Tynset 2. 
En nedrykksduell hvor vinneren ville 
fornye 5.divisjonskontrakten mens 
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taperen måtte leve i spenning ei uke 
til. En sjansefattig og jevn kamp som 
vi vippet i vår favør det siste kvarteret 
med 2 skåringer og dermed var jobben 
gjort med en kamp igjen av sesongen.

Alt i alt en litt skuffende sesong ut fra 
forutsetningene, men reddet inn seson-
gen på slutten og endte på en 6.plass 
med 20 poeng.

Espen Øyås – Lagleder Senior Menn.

Ski- og fri-
idrettsav-
delingen
Byneset IL - ski/friidrett 
høst/vinter 2017/2018
Avdelingen arrangerte ”Bosbergheia 
Opp” for første gang 24.september i 
år. I trimklassen var det 47 deltakere 
mellom 5-77 år, og i konkurranseklas-
sen deltok 10 ungdommer/voksne. Det 
krever både sin kvinne og mann å løpe 
over 400 høydemeter på 3 kilometer. 
Det var Ane Seljord Langørgen på bare 
13 år som imponerte mest med godt 
gjennomført løp i konkurranseklassen. 
Det ble et vellykket arrangement med 
strålende sol og 18 varme grader. 
 

Det ble gjennomført to poengløp i lys-
løypa i høst, med henholdsvis 18 og 13 
deltakere. Det er gledelig å se at flertal-
let av startende er under 15 år, og at 
rekrutteringen holdes ved like. 
 
Den årlige skisamlingen i Ramund-
berget i Sverige, står for tur helgen 
24.-26.november. Det er foreløpig 25 
påmeldte.
 
Fellestreningene på barmark for al-
dersgruppen 7-15 år, har vært i gang 
siden først på oktober. I år samarbeider 
Byneset IL ski/friidrett med Leinstrand 
IL ski, og treningene foregår på Ring-
vål på tirsdager klokken 18:00 – 19:15. 
Hvis flere ønsker å prøve seg på skitre-
ning er de hjertelig velkommen!
 
Byneset IL ski/friidrett og Leinstrand 
IL ski, skal som tidligere år arrangere 
Leinstrand-/Bynesrennet vinteren 
2018. Poengrennene for Byneset vil 
dersom det er nok snø, holdes i lysløy-

Resultater Bosbergheia opp 24.09.17

Jenter 12-15 år:

1. Ane Seljord Langørgen 42:35

Damer:

1. Lene Johansen Rye 27:04

2. Jannike Jakobsen 33:25

Herrer:

1. Arild Vikan 25:32

2. Kai Rye 25:43

3. Kristian Steinshylla 26:46

4. Ronny Hammervik 26:57

5. Tor Petter Vikan 28:35

6. Magne Mehli 28:48

7. Rune Petter Vikan 34:12

Glade deltakere i årets siste poengløp på Klefstadhaugen.

pa på Klefstadhaugen. Det foreligger 
på skrivende tidspunkt ingen beram-
mede datoer for disse arrangementene.
 
Avdelingen har de siste årene deltatt 
som parkeringsvakt i Fjellseterveien. 
Dette har gitt sårt tiltrengte penger i 
kassen. Vi har meldt vår interesse for 
denne dugnaden i år også, men det er 
foreløpig ikke fordelt på klubbene i 
Trondheim.

I uke 45 har avdelingen hallvakt i By-
neshallen.
Det har vært litt utfordrende å finne 
nok deltakere på disse dugnadene, men 
vi håper at så mange som mulig kan 
gjøre en innsats i vinter, da inntekten 
fra dugnader er helt avgjørende for at 
avdelingen skal kunne driftes videre.
 
Vi ser fram mot en vinter med masse 
snø og ski på beina! 
 
Kai Rye.  Formann i ski/friidrett.

Bosbergheia Opp.
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Trimavdelinga
Toppturer, Trimboksturer og Ae-
robic/Trim. Det har vært trekning av 
premie for de med 40 eller flere regis-
treringer på trimbokser, og de med alle 
toppene og riktige koder for alle.

- 19 innleverte registreringer på 
Toppturer: Vinner er Alv Arne 
Grimstad.

- 20 innleverte registreringer Trim-
bokser: Vinner er Ellen Opland

- Aerobic/Trim 31 registrerte delta-
kere: Vinner er Olaug Haug

Det vil komme premie i løpet av no-
vember

Ellers kan vi skryte av 6 personer med 
over 100 registrerte trimboksturer i 
2017 sesongen:
Ragnvald Haug 170 turer
Kirsten By 157 turer
Martin Stene 137 turer
Arne Håbjørg 120 turer
Karl Tore Viken 117 turer
Solveig By Viken 101 turer

Hestgrovheia. Midt i september gikk 
turen til Hestgrovheia i Lensvika, Ag-
denes høyeste fjell 656 m.o.h. En tur 
som er ca. 7,3 km tur/retur. Vi var 12 
stykker + hunden Maiko med smått og 
stort som tok turen, kjørte i 4 biler fra 
Spongdal. Litt tåke til å begynne med, 
men etter hvert fikk vi en flott utsikt 
til Byneset fra toppen. På tilbaketuren 
stoppa vi på Bårdshaug Vegkro og 
spiste litt.

Trim/Aerobic. Vi har 45 registrerte 
deltakere, og to faste instruktører 
Christin Mauseth og Benedikte Skog-
seth. Vi trimmer mandag og onsdag kl. 
20.00 – 21.00 på Rye skole, varierer 
mellom aerobic, yoga, step og styrke-
trening. Nye matter er kjøpt inn slik at 
vi har godt underlag når det er behov.

Høsttrim. Vi er noen damer som går 
en tur i marka/nærområdet hver onsdag 
kl. 11.00. Info om oppmøte og tur leg-
ges ut på Byneset trimgruppe sin Face-
bookside. Hittil har vi vært i noen nye 
områder på eventyr.

Yoga/mindfullnes. Trimgruppa tilbyr 
GRATIS yoga/mindfullnes på søn-
dagskveldene kl. 20.00-21.00, på Rye 
skole fram til midten av desember 17. 
Følg med på Facebooksida Byneset 

Trimgruppe, info vil bli lagt ut 
om endringer. Alle velkomne 
både nye og gamle medlemmer. 
Tilbudet vil bli vurdert satt opp 
på nyåret også hvis det viser seg 
at interessen er stor nok. Da mot 
en liten treningsavgift.

Quiz: Høsttrimdamene fant ei 
hytte sørvest i Klefstadåsen, litt 
nordvest for Svahylla. Ligger 
på Byneset Statsallmenning sin 
grunn. Kjenner noen til den? His-
torie, eier etc.?

Fra Venstre mot høyre: Ranveig Kviseth Tinmannsvik, Tora Rømo, Kåre 
Engen, Brit Helen Velve Frøseth, Kirsti Klemetsaune, Ingeborg Rye 
Skogseth, Kjellrun Anita Langås Øyaas, Ragnvald Haug, Emilie Rømo Øien, 
Olaug Klemetsaune Haug, Jan Inge Frøseth, Maiko – hunden til Ragnvald. 
Fotograf: Bjørn Otto Haug

Hytte sørvest i Klefstadåsen.

Benedikte Skogseth instruktør i aerobic.
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Fotballag 1959. 

Foran f.v. Arne Håbjørg, Olav Rye, Arnljot By, Leif Megård, Ragnvald 
Håbjørg. 
Bak f.v. Ole L Engen, Ivar Rye, Arne Moen, Olav Brå, Ola K Rye, Magne 
Rye.

Tilbakeblikk

I dagens situasjon med fine fotballba-
ner og innendørs trening om vinteren, 
ble vi interessert i å se på hvordan det 
var å spille fotball på Byneset for 60 
år siden. Vi inviterte Anders Hestflått 
(1943), Arne Håbjørg (1936) og Ola K 
Rye (1935) til en prat.

Arne og Ola spilte sammen i flere år på 
Bynesets seniorlag. Hjemmekampene 
foregikk på Stormyra Idrettsplass. 
Det var en grusbane som var i elendig 
forfatning. Nærmere om banen senere 
i artikkelen. Laget spilte som de fleste 
lag det møtte med to sidebacker og en 
senterhalf i forsvar. Midtbanen besto av 
to sidehalfer som i det vesentligste for-
svarte laget bakover på banen. Her var 
det behov for god kondisjon.  Backenes 
hovedoppgave var å stoppe angrep og 
lempe ballen opp til løperrekka. Løper-
rekka med fem mann, to på vingen, to 
indreløpere og en senterløper skulle 
angripe og helst skåre mange mål. Det 
var vel mer kjemping om ballen enn 
godt og systematisk samspill.

Treningene startet om våren så snart 
banen på Stormyra tillot det. Det var 
ingen fellestreninger utenom seson-
gen. Da gjaldt å holde seg i form ved 
egenaktivitet, gjerne løping til fots og 
på ski. Laguttaket var etter beste Nils 
Arne Eggen stil. Det var vanskelig å 
komme med på laget etter at første 
kamp for sesongen var spilt. Spillerne 
fordelte oppgaver seg i mellom. Ved si-
den av den faste kapteinen tok de andre 
på laget ansvar for turer, treningstider 
m.v. Ingen ville ta straffespark. Da var 
det gjerne kapteinen som måtte til pers. 
Arne og Ola forteller at det var et svært 
godt samhold i laget og humrer når de 
forteller at et år fikk Byneset tildelt 14 
straffespark. Det resulterte i et mål. 

Byneset tilhørte Sør - Trøndelag fot-
ballkrets og hadde reiser til bygdene 
og dalførene omkring. A/S Bynesruten 
hadde ”kombinerten” (kombinert las-
tebil og buss) som ble brukt. Resultat-
messig gjorde Byneset rimelig godt i 
tredje og fjerde nivå av norsk fotball. I 
1959 deltok laget i en slags privat årsfi-
nale på Oppdal hvor de vant.

Fotball på Byneset  60 år tilbake

Spillerne betalte hver reise med egne 
midler. For å dekke utgifter til dommer, 
drakter m.v. arrangerte fotballavdelinga 
en dansefest for året i Folkvang.

Midt på sommeren var det anledning 
til å delta i turneringer, både lokalt og 
i Sverige. Dette kunne være krevende 
turer. Siste kampdag var gjerne søndag. 
Etter en lang lørdag med lite søvn, 
kunne spillet bli variert. Byneset hadde 
avspark i den første kampen på søndag, 
hvor lagets senterløper falt i det han 
satte spillet i gang. Det ble visst ikke 
noen skåringer på ham i den kampen. 

Kamper mellom skolekretsene Han-
gersletta, Rye, Skjøstad og Spongdal 
var en årviss affære. Her var det samlet 
sammen 11 vante og velbrukte fotball-
spillere. Viljen var gjerne evnen over-
legen, men det huskes ikke alvorlige 
skader. Det var lagt opp til cup med en 
avsluttende finale. Stor innsats og artig 
for mange entusiastiske tilskuere.

Utstyret i de spilte i var den vanlige 
bynesdrakten med grønn trøye og sort 
og noen år hvit shorts. Fotballsko med 
knotter som etter hvert ble slitt slik 

at festespikeren kom fram. Ikke helt 
ufarlig akkurat. Ballen var av sydd lær 
hvor sømmen kunne gå opp og blæra 
kom fram.

Vi kan i dag more oss over hvilke be-
grep som ble brukt. ”Korner” var vel 
greit for hjørnespark. Med dårlige eller 
ingen engelskkunnskaper var ”Hoffsar” 
dagens offside.

Anders husker tiden som småguttespil-
ler og senere opp i aldersklassene til 
senior.  Arne og Ola deltok ikke i orga-
nisert fotball før som seniorer. Uten å 
ha god dokumentasjon synes fotballag i 
aldersbestemte klasser å komme i gang 
etter at Stormyra ble åpnet i 1953. Da 
ble det lag i smågutter, gutter, og juni-
or. Odd Jacobsen synes å være den før-
ste treneren som foruten å trene lagene 
ordnet med påmelding og skyss i sin 
varevogn. En oppgave han tok på egen 
hånd og som vel ikke har vært godt nok 
påaktet og påskjønnet i ettertid. Etter 
hvert var det flere fra seniorlaget som 
trådte støttende til, blant andre Olav 
Brå. Olav Klomsten tok ansvar mens 
han selv spilte på aldersbestemt lag. 
Til tross for god hjelp av noen voksne, }
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F.v. Arne Håbjørg, Anders Hestflått, Ola K Rye på den gamle banen 
Storsand.

måtte lagene i stor grad organisere sin 
virksomhet selv. Vi må dog ta med at 
fotballaget var en stor enhet i idrettsla-
get. Det var nok et overordnet ansvar 
for lag i alle aldersgrupper.

Organisert trening og stor entusiasme 
førte til at noen lag i aldersbestemte 
klasser gjorde det godt sportslig. Det 
nevnes at et guttelag gjorde det godt i 
slutten av 1950-tallet. I sesongavslut-
ninga spilte de jevn mot Ranheim som 
da var blant de beste i kretsen. Det var 
stort å spille jevnt, men like stort var 
det vel å spille på Ranheims gressbane. 
Det var noe annet enn en våt og ujevn 
bane på Stormyra og dårlige ”koksba-
ner”, som på Heimdal og Selsbakk.

Fotballsko var ingen selvfølge. Mange 
spilte i starten med dårlige turnsko. 
Puma fotballsko var saken og ble etter 
hvert anskaffet. Ivar Stene forteller at 
han tok med seg sine sparepenger og 
noen bunter med Liljekonvall for salg 
på Torvet. Han dro så til Hjallis Sport 
og kjøpte sko av selveste Hjalmar 
Andersen.  Med på kjøpet fikk han 
følgende hilsen; ”Disse skoene kom-
mer du til å skåre mål med, gutt”. Ivar 
skåret på straffespart i sin første kamp 
med nye sko!

Baneanlegg var altså en vesentlig 
faktor for at breddefotballen fikk sitt 
innpass på Byneset. Vi vil derfor se på 
hvilke trenings- og kampmuligheter det 
var på bygda.

Melkvollen stadion var brukt og 
kanskje som idrettslagets hovedbane 
fram til Stormyra ble åpnet. Den lå ved 
Prestgjerdsvegen like før bebyggelsen 
i Prestgjerdet. Banen var ujevn og van-
skelig å spille på. De siste årene fram 
til 1953 ble derfor Heimdal hjemmeba-
nen for Byneset.

Hauatrøa ble brukt som fotballbane og 
som samlingsplass, blant feiring av 17. 
mai. Banen ligger i marka like innenfor 
boligfeltet på Klefstadhaugen Området 
var ellers benyttet som krøtterbeite. 
Jens Klemetsaune liker å si at det var 
lett å ta sklitaklinger der.

Storsand var en bane som ble tatt i 
bruk i 1961. Den utgjør nå en del av 
området på Rye skole og bygget basert 
på mye dugnadsarbeid. Navnet har 
banen fra den gamle Rye skole (nå 
lager- og industribygg tilhørende Nik. 
Hàugrønning). Bygginga av den nåvæ-
rende Rye skole ble påbegynt somme-
ren 1978. Storsand ble da benyttet som 
anleggsplass. Idrettsplass ved skolen 
var en del av selve skoleutbygginga. 
Rye kunstgress sto ferdig som grusbane 
før selve skoleutbygginga tok til. En 
fornuftig ”byttehandel” for idrettslaget. 
Storsand holdt ikke standard mål som 
fullverdig fotballbane, men tjente sin 
oppgave som trenings- og aktivitets-
plass. 

Rye Kunstgress ble opparbeidet som 
grusbane og tatt i bruk i 1978. Etter 
mange års dyktig arbeid med planleg-
ging, ikke minst økonomisk ved salg 
av andeler og kamp mot skattemyndig-
heten for å få tilbakebetalt merverdi-
avgift (som laget fikk), ble kunstgress-
banen innviet med pomp og prakt den 
7. september 2007. Dugnadsåndet var i 
høyeste intakt da også!

Stormyra idrettsplass, en myrteig 
som etter mange års arbeid på dugnad 
ble tatt i bruk i 1953. Det var et stort 
framskritt selv om banen etter dagens 
standard var dårlig. Mangeårig lærer 
ved Spongdal skole og klokker Johan 
Krogstad sto i spissen for arbeidet og 
hadde uttallige timer med spaden selv. 
Banedekket var grus, men ved hjørne-
flaggene, særlig mot nord, var en blan-
ding av myr og sand. Banen ble senere 
drenert flere ganger inntil den 31. mai 
1985 ble tatt i bruk som nyanlagt gress-
bane.

Bli med og hogg ditt eget juletre!

Gran 450 kr. Bålkos. Hesteridning for barna.
Edelgran 600 kr. Bringing hvis ønskelig. 
Furu 450 kr. Jens Klemetsaune, tlf. 965 07 033
Fuglenek 50 kr. Tomas Amdahl, tlf. 476 83 008

Selvhogst av juletrær på Haugen Gård.   Fra Martin Haugens vei, Klefstadhaugen.        

Lørdag 16. og søndag 17. desember, kl. 10.00 - 14.00.
Passer det bedre en annen dag, kan avtale gjøres.
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Styrke- og sirkeltrening 

i gymsalen på Rye. 
Nytt av året. 

Treningene foregår på onsdager
klokken 18:00 – 20:00, og er åpen for alle 

medlemmer fra og med 12 år.

Treningene ledes av Roger Rokkones, som er 
meget kompetent på dette feltet.

Veteran Herrer 
(Gubbetrim)

fotball har i utgangspunktet trening onsdag og søndag 
klokken 20:30, på Spongdal kunstgress. 

Respons på facebook avgjør om det blir trening
fra gang til gang.

Link til facebookgruppen: 
Byneset IL fotball - Veteran/Gubbetrim: 

Det koster kr 1000,- pr år å delta.
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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.



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

• 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

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
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