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LEDERE I BYNESET IDRETTSLAG

Som ett av svært få idrettslag, har BIL 
hatt sin egen klubbavis siden 1982. 5 
ganger i året dumper idrettsbladet ned 
i postkassen til samtlige husstander i 
bygda. Formålet med bladet er å skape 
en kanal i tillegg til hjemmesidene der 
idrettslaget kan komme ut med infor-
masjon både for å holde medlemmene 
orientert om hva som skjer, men også 
for å motivere flest mulig til å ta et tak 
i lagets arbeid og utvikling. Bladet er 
i prinsippet åpent for alle. Det betyr 
at bygdas lag og organisasjoner kan 
benytte bladet til egne omtaler eller 
kunngjøringer. Ved årsmøtet i 2019 
skal det velges ny redaktør til bladet 
og dersom noen ønsker å bidra til å 
videreutvikle bladet som informasjons-
kanal til bygda, kan de ta kontakt med 
undertegnede. 

Byneset IL er godt stilt med anlegg, 
både for sommer og vinteridretter. 
Stormyra idrettsplass, Rye kunstgress, 
Klefstadhaugen skianlegg og Sjøsport-
brygga. Trondheim kommune bidrar 
med støtte til drift av våre idrettsan-
legg.  I tillegg avsetter BIL 100 000 
årlig i fond for å ha tilstrekkelig midler 
når kunstgresset på Rye må skiftes. 
I år har vi også søkt kommunen om 
støtte til utbedring og vedlikehold av 

skianlegget på Klefstadhaugen og Sjø-
sportbrygga. Anleggene representerer 
våre største investeringer. Hovedstyret 
igangsetter nå et arbeid med en helhet-
lig forvaltnings- og utviklingsplan for 
våre anlegg. Planen vil fremlegges på 
årsmøtet 2019.

Klubbhuset på Stormyra ble bygget i 
1964 og senere oppusset og et påbygg 
på 90 kvm sto ferdig til 100 års jubileet 
i 2001. I høst har Håndballavdelingen 
pusset opp klubbhuset innvendig.  
Idrettslaget har nå et lyst og innbyende 
klubbhus som samlingspunkt for møte-
virksomhet og sosiale sammenkomster.  

Premieskapene i klubbhuset må også 
utvides. Både sommer-  og høstseson-
gen har brakt flere pokaler og premier 
til bygda, og ikke minst to kretsmester-
skap i fotball. En stor gratulasjon til 
kretsmesterne G13 og G16!

Med ønske om ei aktiv førjulstid og ei 
god jul! 

Likeverd, Utvikling, Respekt, Tole-
ranse

Lederen har ordet

Kjære medlemmer og bynesinger!

Oppslagstavla
STOFF TIL IDRETTSBLADET

Det er fremdeles mulig for andre lag og foreninger på bygda å bruke idrettsbladet for annonsering og informasjon.OBS!  Også annonsemateriell sendes til redaktøren.

UTLEIE AV KLUBBHUSET
Ta kontakt med Rolf Høyem på mobil 92699001

Utgivelser av idrettsbladet Byneset idrettslag 2019

Uke   6 Frist for innlevering av stoff er 16. januar. Bladet kommer i postkassene 6. februar

Uke 10 Frist for innlevering av stoff er 13. februar. Bladet kommer i postkassene 6. mars

Uke 23 Frist for innlevering av stoff er 15. mai. Bladet kommer i postkassene 5. juni

Uke 40 Frist for innlevering av stoff er 11. september. Bladet kommer i postkassene 2. okt.

Uke 48 Frist for innlevering av stoff er 6. november. Bladet kommer i postkassene 27. nov.

Giroer for støttebidrag.
Vedlagt denne avisa følger giro for støttebidrag.
Vi håper at dere lesere er så godt fornøyd med avisa vi lager at 
dere ønsker å støtte fortsatt drift med et lite bidrag.
På forhånd takk!
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Fotballavdelinga

Har lyst å skrive en liten artikkel om 
bygdas G13 lag i fotball som har hatt 
en fantastisk sesong dette året. Dette 
er et lag med gutter som stort sett har 
vært med på laget siden de startet opp i 
1.klasse, og med årene har fått inn noen 
flere positive tilskudd på laget. Et lag 
med meget godt samspill og miljø blant 
gutta og foreldre.

Guttene har gjennom sesongen deltatt i flere cuper som har 
gått riktig så bra.
Første helga i februar deltok vi på B. Langset cup i Selbu, der 
vi kom på 2.plass.

Utover sommeren var vi deltagende i flere cuper som ga svært 
gode reultater.
Etter en spennende finale i A-sluttspill i Bergstad cup 
mot Flatås, gikk laget av med seier og ble vinnere av 
Bergstadcupen.

På Storsjøcup i Østersund stilte vi med 2 jevne lag, hvor begge 
lagene klarte å spille seg frem til A-sluttspill.

På august var det Ørlandscup som sto for tur, hvor guttene 
storspilte og endte opp som vinnere av finalen i A-sluttspill 
etter en voldsomt spennende finale mot Oppdal.

Gjennom sesongens har vi spilt mange spennende seriekamper 
med både et 7`er lag og et 9`er lag, til stor glede for oss 
supporterne. 

9`laget klarte å komme seg videre i OBOS-cup før sommeren, 
og i høst klarte gutta å ta seg helt frem til semifinale. Der 
møtte vi Melhus på hjemmebane  som ble litt for tøff, så det 
endte med tap. Men det vil uansett si at vi ble blant de fire 
beste lagene i kretsen.

7`laget vårt klarte den bragden å vinne serien sin i år, noe som 
førte oss til KM-semifinale mot Lånke. Det gikk veldig bra, 
og endte med seier. Dermed var gutta klare for KM-finale 
i Abrahallen 3. november mot Oppdal. Etter to spennende 
omganger gikk Byneset seirende ut av kampen og ble 
kretsmestere i BDO-serien 2018.

Dette har vært en eventyrlig sesong for gutta, trenerne og ikke 
minst foreldrene  som har stått nervepirrende på sidelinja og 
heiet. 

Fotball G13 - 
en eventyrlig sesong!

Avdelinger og aktiviteter
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Vi gleder oss voldsomt til å følge denne gjengen frem mot 
neste sesong, og trur de kommer til å gi oss mange fine fotball-
opplevelser i sesongen 2019 også.

Juniorsatsing på Bøgda
Etter at juniorlaget ble lagt ned i fjor høst, har vi brukt seson-
gen i år til å skape et godt tilbud til de eldste guttene innen 
ungdomsfotballen. Årets spillerstall har bestått av 20 juni-
orspillere samt fire hospiteringsspillere fra G16. Juniorlaget 
og G16 har hatt et veldig bra samarbeid i gjennom hele året I 
løpet av sesongen har også flere spiller kommet tilbake etter 
pause fra fotballen – dette er svært gledelig. Trenere for laget 

2 x kretsmestere & 2 pokaler med hjem 
til bygda vår
Lørdag 3. november var det finalehelg i BDO Sluttspill / KM 
2018 i Abrahallen, arrangert av NFF Trøndelag i samarbeid 
med Malvik IL - hvor det spilles 16 finaler som avslutter 
sesongen 2018.

Byneset IL Fotball hadde ikke mindre enn 2 lag med i 
sluttspillet i år. Byneset G16 var først ut og det var en trøtt, 
men gira gjeng som møtte opp lørdag morgen i Abrahallen. 
På tribunen satt spente foreldre, med Bynesflaggene klare til å 
heie på gutta, på sidelinjen stod 3 spente, tente og engasjerte 
trenere Stig Staven, Oddbjørn Aune & Ketil Pettersen.

Gutta fikk tidlig i kampen et mål i mot seg og det stod lenge 
0-1 til Tiller, men like før pause fikk Byneset en scoring og 
gutta gikk til pause med 1-1. I andre omgangen fikk Byneset 
tidlig en scoring og stemningen på tribunen ble straks litt 
annen. Det er fantastisk å se det engasjementet rundt laget 
også, gutta fikk masse støtte og heiarop. Ikke alle foreldrene 
klarte å sitte i ro på tribunen. På banen svarte Tiller kjapt 
med 2-2 mål. Men gutta viste muskler å scoret 3-2 målet ikke 
lenge etter. Spenningen kjente vi godt på på tribunen og det 
ble lenge stående 3-2. En utrolig spennende kamp som endte 
med 6-3 seier til Bynesgutta. Foreldregruppa pustet lettet ut, 
trenerne jublet sammen med gutta og kanskje til og med mer 
enn gutta. 

Noen av disse gutta har jeg som både mamma og som lagleder 
vært så heldig å få fulgt opp gjennom årene - en fantastisk 
gjeng med ungdommer. Som i år har spilt sammen som 
G16, 2002 og 2003 årgangen. Ubeskrivelig flott ungdom 
som jeg er helt overbevist om at ennå vil gi oss mange flotte 
fotballopplevelser. I 2019 blir 2002 gutta en del av juniorlaget 
G19 og 2003 gutta skal sammen med G14 2004 årgangen bli 
G16. Det blir spennende!

G16 - GRATULERE SOM KRETSMESTERE 2018.

Senere på dagen var det Byneset G13 sin tur og jeg har vært 

så heldig å følge dette laget også nå i slutten av sesongen. En 
fantastisk gjeng med flotte fotballgutter, et super engasjert 
trenerteam som virkelig stiller opp for gutta. En stor og 
engasjert foreldregruppe som alltid står på sidelinjen å heier 
fram guttene sine. Dette laget har en fantastisk kjemi som 
inspirerer og gjør meg glad.

Byneset G13 møtte Oppdal i finalen. Spente gutter selvfølgelig 
-  og et meget spent trenerteamet på sidelinjen - Lars Fremstad, 
Oddbjørn Aune og Hugo Rødsjø.

Jeg fikk dessverre ikke sett denne kampen, men fulgte spent 
med på facebook. Og jeg må innrømme at jeg synes det var 
nervepirrende å gå å stadig oppdatere facebooken for resultat. 
Takket være Merete Berg ble vi oppdatert også på denne 
kampen, Oppdal ledet lenge 2-1 men gutta gikk til pause med 
2-2. I andre omgangen kom oppdateringene kjappere 3-2 til 
Byneset ved keeper Oliver, 4-2 ved Lasse, 5-2 ved keeper 
Oliver igjen, scoring Oppdal 5-3, Heiarop i kommentarfeltet, 
6-3 ved Brage, Nok en scoring 7-3 ved Brage - Slutt. 

Vi kan puste ut!! Jeg ser bare for meg den jubelen fra spillerne 
som takker publikummet sitt, det utslitte trenerteamet og sist 
men ikke minst supporterne - etter å ha vært med å sett en del 
kamper disse gutta har spilt, vet jeg at det kommer ekte glede 
og jubel fra spillerne. Dette er en fantastisk gjeng som jeg trur 
vi skal få mye fotballglede av framover. Å jeg gleder meg til å 
følge dem!

Hele laget, trenerteamet og foreldregruppa! GRATULERE!!

Når jeg oppsummerer denne fotball dagen så har jeg et ord: 
RÅTT!! 

Dette er rett og slett bare helt rått - Byneset IL Fotball tar 
med seg 2 pokaler hjem til Byneset. Og både G 16 & G 13 
kan smykke seg med tittelen KRETSMESTERE. Dette er 
stort! Tar av meg hatten for spillerne, trenerne og supporterne 
(familie og venner) som stiller opp for ungdommen.

For en avslutning på en flott sesong, det er bare å glede seg til 
fortsettelsen - og det er spesielt moro å se utviklingen og alt 
det engasjementet rundt fotballen på Byneset. Det skjer mye 
bra i klubben for tiden - og vi er utrolig heldige og privilegerte 
som har så mange dyktige og engasjerte trenere, lagledere, og 
andre frivillige som bidrar til fotballen i bygda vår og vi håper 
flere vil være med å bidra til fortsettelsen. 

Helt til slutt - GRATULERE til alle spillere og trenerteam  - i 
år fikk bygda hele 2 fotballag som Kretsmestere 2018.

Hilsen Stolt leder Fotballavdelingen Vibeke O. Langørgen
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har vært Jon Are Nilsen og Reidar Grendstad. 
Siden oppstart i fjor vinter har laget trent 2-3 ganger i uken 
og spilt til sammen 23 kamper i serie og cup. I mars var laget 
også på treningsleir på Meråker – en veldig fin opplevelse for 
alle. 
I serien har vi stilt lag i 2.divisjon for 11`er og i høst også lag i 
7`er. Prestasjonene har variert en del, men i sine beste stunder 
har guttene vist at dette er en spillergruppe hvor det er masse 
potensiale. 
Det er veldig gøy at en del spillere har fått trene med A-laget 
og noen har også fått sin debut på seniornivå. Neste sesong 
ligger det an til en stall på rundt 30 spillere – det gror godt i 
juniorfotballen på Byneset!

Oppsummering av sesongen G 11
I sesongen 2018 for Gutter 11 har vi vært rundt 10 spillere. Det 
ble spilt 8 seriekamper på våren og 9 seriekamper på høsten. 
Guttene har hatt en god utvikling gjennom hele sesongen, noe 
som ga gode resultater spesielt på kampene i høstsesongen. 
Av cuper så har vi deltatt på GFK Cupen (tidligere Lundamo 
Cup) i juni og vi var med på Ørlandscupen i august. I tillegg 
skal vi være med på en innendørscup før jul. Vi hadde en 
fotballavslutning før sommeren med en artig kamp mellom 
foreldre og barn. Som en avslutting for hele sesongen hadde 
vi nå i november en treningskveld med boblefotball på 3T på 
Tiller og etterpå spiste vi pizza på Peppes. 

Trener: Arnt Langørgen. Ass.trener: Svein Ove Fagerheim.
Lagleder: Arild Aasen

Oppsummering sesongen G 09
Gutter 09 har hatt en fin sesong. Vi startet innendørs i Kvik 
Cup i mars hvor vi med god hjelp av vår nye lagleder Anita 
Lykken laget eget kamprop som har blitt flittig brukt i løpet av 
sesongen. Vi hadde 1 lag i sone sør og 1 lag i sone vest som 
fungerte greit for vår del pga en del korpsspillere så fikk vi 
tilbud til alle. God innsats, og greie resultater på sonekveldene. 
Vi deltok også på sonekveldsavslutningen på Kolstad.

Vi hadde også en meget god opplevelse på Ørland Cup i 
sommer, hvor gutta spilte veldig bra. Vi avslutter sesongen 
med Flatås Julecup

Trenere har vært Kolbjørn Frøseth og Geir Morten Uran 
Løkken. Lagleder Kristian Lamøy. Mens Kristian overtar etter 
Geir Morten nå, og Anita Lykken trer inn som lagleder. 

Vi startet sesongen med 11 spillere, nå er vi 13 . 
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Oppsummering sesongen G 08

Oppsummering av sesongen G 06

Vi har vært 12 spillere gjennom sesongen. Vi har deltatt på 
sonekvelder, Krokus-cup, Buvik-cup og sesongavslutning på 
sonekveldene. Flere deltok også på fotballskolen i vår. Laget 
har hatt en super utvikling. Lagfølelsen begynner å ta form 

Gutter’06 er i år et nyoppstartet lag med 8 spillere fra Rye og 
Spongdal (en hærlig gjeng!!!) Spillere: Baban Agoshi, Tristan 
Bjørnbeth, Kristian Barstad og Aleksander Raphaug Enlid, 
Waldemar Karl Bernhof Sjölund Brekkvassmo, Stian Strand 
og Nikolai Kvilaas og Noah Sebastian Karlsen.
Har denne sesongen spilt i 7-er serie (med hjelp av noen 
innleide soldater fra gutter’07) og til tider fått vist frem 
storslagent spill og oppnådd gode resultater! I tillegg til 
seriespill, har de i år deltatt på Melhus cup og nå helt på 
tampen av sesongen deltatt i Sjampions lig.
Nytt trenerteam av året er og på plass: Trener: Geir Frode 
Kvilaas, lagleder: Nina Enlid, medtrenere: Linus Brekkvassmo 
og Øyvin Enlid.

Melhuscup:
F.v: Stian, Aleksander, Kristian, Waldemar, Ådne (07’er), 
Ole Einar (07’er), Tristan og Nikolai.

Oppsummering sesongen G 07
I år har 11 ivrige gutter spilt på Gutter 7. Vi har spilt våre 
sonekvelder i sone Sør, med ett lag i vårsesongen og to i 
høstsesongen. Vi har også deltatt på Skandia Cup med 2 lag. 
Guttene spiller 3er-fotball, som foregår med vant og uten 
keeper, noe som gir god mestring for spillerne. Guttene har 

og gutta er flinke til å ta vare på hverandre under kamp og 
trening. Stolte trenere og foreldre gleder oss til å fortsette å 
følge denne herlige gjengen.

Jannicke, trener.

vist fram veldig god innsats og vi har sett mye fotballglede 
i løpet av sesongen. I alt 6 trenere gjennomførte trenerkurs i 
vinter.
Takk til spillerne for innsatsen og til foreldregruppa for god 
oppfølging gjennom sesongen.

Petter Tøndel
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Lagbilde gutter 06

Bak f.v: Baban Agoshi, Tristan Bjørnbeth, Kristian Barstad 
og Aleksander Raphaug Enlid.

Foran f.v: Waldemar Karl Bernhof Sjölund Brekkvassmo, 
Stian Strand og Nikolai Kvilaas (Noah Sebastian Karlsen 
var ikke tilstede da bildet ble tatt).

Gutter 16 har på våren bestått av 21 gutter i årsklassene 2002 
& 2003, og 20 gutter på høsten.
De har stilt ett 11ér lag og ett 7ér lag både vår og høst 2018. 
De kickstartet sesongen med treningsleir i Meråker, et flott 
opplegg både sosialt og treningsmessig. Perfekt oppladning til 
en hektisk sesong. 
I vårsesongen ble det 8 seiere og 1 tap - noe som nesten 
resulterte i opprykk til 1. divisjon i 11ér og 9 seiere og 1 tap i 
7ér.
Etter siste kamp i høst hadde 11ér laget 6 seiere, 1 uavgjort og 
1 tap og 7ér 5 seiere og 1 tap. 
Trenere for sesongen har vært: Stig Staven - Oddbjørn Aune 
og Ketil Pettersen.

Vi har deltatt på flere cuper som blant annet Malvik cup, 
Skandia cup, Storsjø cup i Østersund pluss at 2003 gutta har 
deltatt på Orkla Cup - hvor det ble en 3. plass. Skandiacup i 
juni viste gutta hvor sterke dem var sammen - å gav publikum 
masse spenning. De vant blant annet to straffekonkurranser 
som til slutt endte opp med en 2. plass i B sluttspill.
Storsjøcup i Østersund var årets cup høydepunkt, her reiste vi 

Oppsummering av sesongen G16 sammen med flere andre lag fra Byneset. 
Også her kom gutta til sluttspill - men tapte semifinalen mot et 
bedre lag.
Tilsammen har gutta tatt med seg hjem 4 pokaler i 
cupsammenheng. 

En flott gjeng med fine ungdommer - sunne og gode verdier og 
et fantastisk samhold.

Å vi avsluttet sesongen med stil ved å ta med tittelen 
Kretsmestere i 2018 og pokal hjem til Byneset. 

Oppsummering av sesongen 2018 for senior menn
Seniorlaget har i år gjennomført sin andre sesong på rad i 
5.divisjon. Etter å ha berget plassen på tampen i 2017 så lå det 
kortene at det skulle bli en lignende sesong i 2018 også.
 Nytt trenerteam på plass før sesongen og med på lasset 
kom det også noen spillere.
Vi kom litt sent i gang, treningskamper og OBOS-
cupdeltagelsen ga oss et inntrykk av at dette kunne bli en lang 
og tung sesong. 

Mål for sesongen var å berge plassen.
 Sesongen kom i gang og resultatene uteble. På de første 6 
kampene tapte vi 5 og sto med 3 poeng, noe som betydde at vi lå 
på nedrykksplass i avdelinga.
Men så snudde sesongen helt mot slutten av vårsesongen. Seier 
mot Strindheim 2 og Bjørgan i tillegg til en målløs uavgjort mot 
Malvik gjorde at vi tok 7 poeng på siste 3 før ferien og vi hadde 
plutselig en helt annen stemning innad i troppen. }
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Oppsummering sesongen Jenter 8/9

Lag S P
1 NTNUI 2 18 52
2 Vanvik 18 44
3 Åfjord 18 34
4 Bjørgan 18 26
5 Selbu 18 25
6 Byneset 18 24
7 Malvik 18 23
8 Hegra 18 11
9 Strindheim TF 2 18 10

10 Leksvik 18 10

Denne sesongen har jenter 8 og jenter 9 samarbeidet og stilt 
lag i 9-er klassen i sone sør. Vi har stort sett vært fire og seks 
herlige jenter fra henholdsvis 2009 og 2010. Fokuset vårt har 
vært å ha det morsomt sammen både på trening og kamp, og å 
bygge den gode lagfølelsen. I vår deltok vi på Sigdal Cup, som 
er en egen jentecup i Sjetnemarka, hvor høydepunktet, foruten 
å skåre mål, var den fine premien. Et annet populært tiltak 
var jentedagen som foregikk på Spongdal i høst, hvor jentene 
fikk trene sammen med jenter fra andre årstrinn, spise nugatti 
til lunsj og ta med en egen rosa fotball hjem. Det vi ønsker 
oss i julegave i år er at flere jenter vil komme å spille fotball 
sammen med oss.
Takk til både de supre spillerne og den flotte foreldregruppa 
for en fin sesong.
Ørjan Hansen, Olav Foss (lagleder), Øystein Ressås og Maria 
Vatshaug Ottermo
PS: jentefotball ruler!

Oppsummering J11
Jenter 11 har hatt et aktivt år med treninger, kamper cuper og 
sosialt. Jenter 10 år ble for få til å stille eget lag på grunn av 
endringer i spillformer og ble fra april en del av jenter 11. 
Vi har trent jevnt gjennom hele året, og på vinteren vekslet vi 
på trening inne og ute med en trening i uken, og 2 treninger 
fra april. Totalt har vi til nå hatt 54 treninger, mandager er 
hovedretningen med nesten fullt oppmøte og totalt har vi 
et snitt på ca 15 jenter på hver trening og det synes vi som 
trenere er bra. For å oppfordre til egentrening fyller jentene ut 
antall minutter med egentrening og leverer inn for hvert 450 
minutt som premieres. Totalt har vi nå ca 8000 minutter.
Nå er vi 22 spillere, men totalt har vi hatt 29 ulike spillere 
innom på treninger. Trenergruppen består av Martin Sæterbø, 
Lillian Haug Johnsen, Kirsti Krangsaas Klevset og Marte 
Dahl.  Ta kontakt med trenere eller lagleder Anita Lykken hvis 
det er noen som ønsker å prøve seg på trening.
Året startet med Malvikcup i Abrahallen i første del av 
januar en fin start på året som vi gjentar neste år også. På 
våren arrangeres jentecupen Signadal cup i Sjetnemarka, en 
veldig fin cup i starten av sesongen. I sommer var vi med på 
Storsjøcupen i Östersund med et lag og Ørlandscupen med to 
lag. Der fikk vi to knallfine overnattingscuper som er utrolig 
viktig for miljøet i gruppen. I serien har vi spilt med to lag. 
Kampsesongen avsluttes med innendørscupen Heimdal Indoor. 
Laget er utrolig heldige som har en engasjert foreldregruppe 
som stiller opp på cuper, kamper eller andre ting som vi 

hjelper laget, takk til alle som har stilt opp for laget gjennom 
sesongen.

Høstsesongen startet som vårsesongen sluttet.
7 poeng på de første 3 og dermed var 5.divisjonskontrakten 
nærmest sikret i det vi gikk inn i september måned.
Derfra var det bare å spille med senka skuldre ut sesongen og 
vi gjennomførte sesongen på en bra måte med unntak av en 
katastrofal kveld på Malvik som kostet oss en plass på øvre 
halvdel på sluttabellen.
Hjemme på Rye ble det to tap, begge i mai og mot de som 
endte på 1. og 2. plass i avdelinga.
Fra juni har vi ikke tapt på hjemmebane og til sammen sluppet 
inn 4 mål på 6 kamper.
 Sportslig fremgang er nøkkelordet i 2018.
Vi har tatt store skritt i riktig retning og med god tilvekst i 

ungdomsfotballen på bygda 
så ser framtida meget 
lovende ut.
Nå handler mye om å 
beholde på spillergruppa og 
ikke minst trenerteamet inn 
mot 2019.
Fortsetter vi trenden så 
kan vi virkelig hevde oss i 
toppen neste år.
- Espen
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Trimavdelinga mottok registreringer fra 9 personer som hadde 
vært på toppene i Bynesmarka. Fikk tilbakemelding på at noen 
av toppene var vanskelig å finne. Nå har det vært et tilbud hver 
onsdag i sommer der alle toppene unntatt Bosbergheia er besteget 
i fellesskap i lag med kjentmann.  Disse turene er annonsert på 
Facebooksida til Byneset Trimgruppe.

Vinner blant de som har levert registrering på toppturer er Ellen 
Opland, premie kommer på døra før jul.
 
Dessuten er det trukket en vinner som i utgangspunktet har 
deltatt på Aerobic/Styrke, men viser seg å ha over 40 turer på 
Trimboksene og vært på alle toppene i år. Årets Trimmer Olaug 
Haug, premie kommer på døra før jul.

Toppturer 2018

Stemningsbilde fra Bykleivåsen/Sæteråsen.

Etternavn Fornavn Totale turer Turer i 2018
By Helge 29 42
Bye Kirsten 29 153
Engen Solfrid 21 60
Fremstad Berit 28 92
Frøseth Brith Helen 24 92
Grostad Ivar 18 67
Haug Ragnvald 28 175
Haug Olaug K 29 100
Haug Ottar 8 66
Helgemo Ingeborg 29 49
Håbjørg Arne 29 70
Melbye Guri 18 70
Opland Ellen 29 91
Opland Ole T 29 89
Røstum Arvid 29 64
Stene Martin 22 147
Theodorsen Elin 22 41
Wiken Solveig Bye 28 122
Wiken Carl Tore 28 122

Under er det en oversikt over alle som har registrert over 40 turer 
til trimboksene denne sesongen. 6 stykker har registrert over 
hundre turer, noe som er imponerende.

Vi er i år inn i den 29. sesongen, og ser at 8 stykker har registret 
turer hvert eneste år. Neste år blir det 30. årsjubileum, og 
trimavdelinga tar sikte på å markere det. Deltakere som mener de 
er registrert med feil antall år tar kontakt med Tora Rømo 906 94 
824 for gjennomgang og korrigering av liste.
Det er litt lite registrering med kun 19 innleverte registeringer, og 
trimavdelinga må prøve å tenke ut en måte å gjøre turene mere 
attraktive for alle aldersgrupper.

Trimavdelinga har som alltid trukket en vinner blant de innleverte 
registreringene.
Og vinneren er Ingeborg Helgemo, premie kommer på døra en 
dag før jul.

Trimavdelinga
Trimbokser

Håndballsesongen er endelig i gang og det er jenter 2009 også. 
Vi er i dag 8 spillere og er en blanding fra Rye, Spongdal og 
Nypvang. 
Seriens første kamper ble spilt 27/10 og der fikk de virkelig vist 
frem hva de har trent på! 
Nye og gamle spillere fikk oppleve mestringsfølelse og det var 
smil fra start til slutt. Seriestart og seier ble feiret med muffins, 
jordbær og glade jenter i garderoben. 
Vi håper flere har lyst til å komme å ha det morsomt sammen med 
oss på håndballbanen! Vi trener i Byneshallen på onsdager kl16.
 
Veronica Ressås 
Trener j2009

Bak f.v.  Ava Mariadatter Tøndel, Mille Cathrine 
Aaserud-Skamfer, Henriette Grøtli, Malin Ressås, Oda 
Elise Nørjordet.
Foran f.v. Victoria Fellingshaug, Ane Framvik Røstvoll, 
Victoria Raaket Svindseth.

Håndball j2009

Håndball
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Barneidretten
Idrettsskolen har nå gjort seg ferdig med 
håndball og det var mange fornøyde barn 
etter noen kvelder med Tore Sørgjerd og 
jenter14 fra håndball. Det er tydelig at 
håndball har gitt mersmak og vi håper 
vi klarer å utvide håndballbolken av 
idrettsskolen. Nå skal vi over til det vi 
ikke kan tilby selv på Byneset, nemlig 
svømming i Husebybadet. Her får vi 
med oss flotte instruktører fra Vestbyen 
IL Svømming. Deretter går vi over til 
turn oppe i Granåsen sammen med 
Trondhjems Turnforening. Her stiller 
også Turnforeningen med instruktører 
slik at ungene får mest mulig utbytte av 
treningen. Etter en aldri så liten juleferie, 
håper vi kong vinter har kommet og 
vi går over til ski og skøyter, delvis i 
samarbeid med Leinstrand IL. 

I allidretten har flere flotte foreldre meldt 
seg som aktivitetsledere, slik at vi nå har 
tre ledere for 5-åringene; Rune Gomo, 
Lene Brå og Anne Marit Hegge. For de 
minste har vi Trond Danielsen, Sunniva 
Svendsen og Stine Grostad. En stå stor 

aktivitetsledergruppe har vi ikke hatt før 
og vi syns det er kjempeflott og sporty 
at de stiller opp. Hver onsdag er det 
mellom 30 og 40 unger i Byneshallen og 
aktivitetsnivået er høyt. Engasjementet 
hos både barna og foreldrene er 
strålende. Tilbud om svømming 1. 
lørdag hver måned fortsetter gjennom 
vinteren. 

24. og 25. november gjennomførte vi 
aktivitetslederkurs igjen sammen med 

Leinstrand IL. Mer om dette i neste 
nummer. 

25. september hadde vi kick off sammen 
med Trøndelag Idrettskrets i gymsalen 
på Rye. Her møtte det ledere fra både 
allidretten og idrettsskolen. I et par 
timer sprang vi rundt i salen og lærte 
fine aktiviteter som kan brukes gjennom 
sesongen. Latteren stod i taket, så det 
var tydelig at øvelsene vi lærte passer 
lite godt til voksne som til barn.

Aerobic/Step/Styrke/Zumba/Yoga Stort oppmøte og populært i alle 
aldersgrupper, men kun damer som 
deltar. Nå blir vi uten trener i Puls/Dans/
(Zumba) ispedd litt styrke over jul, og 
håper at noen andre kan tenke seg et 
engasjement!

Er det noen som kan tenke seg å lede 
gruppa gjennom en time hver uke 
fra kl. 20.00 -21.00?  Trimavdelinga 
tilbyr fast betaling for hver gang, 
uansett hvor mange som møter opp. 
Eller kjenner du noen som kanskje er 
aktuell, så ønsker vi tips om trener. Ta 
kontakt med Ingunn Westerbø 
tlf. 901 62 547.
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Denne høsten har klubbhuset på 
Stormyra omsider blitt påskjønnet med 
blant annet 134 liter maling og 120 m2 
nytt gulv. 
I løpet av oktober har Jenter14 og noen 
av foreldrene hatt tilsammen mellom 
300-400 timer her på dugnad, noen av de 
timene litt mer produktive enn andre …
Alle jentene har ikke vært like ivrige, 
men alle har vært innom klubbhuset 
og bidratt for laget sitt mellom 3. og 
25.oktober.
Læringskurven har tidvis vært noe bratt, 
men øvelse gjør mester; og uten å prøve 
så vet man jo heller ikke hva man får til..
Dette har vært en fin arbeidserfaring å 
ha med seg – og selv om ikke alle ble 
jublende glad for å bruke mange lange 
kvelder med malerpensler; så seiret 
lagånden og det har ikke vært noen sure 
miner å se. 
De har hatt høy arbeidsmoral, og musikk 
til arbeidet har nok også hjulpet, samt en 
og annen kveldsmat servert underveis.. 
Resultatet er et klubbhus som er blitt lyst 
og trivelig , og mange stolte jenter ! 

Alle jentene på laget har et sterkt ønske 
om å få reise på en tur sammen, enten på 
treningsleir eller reisecup. 
For å få ned egenandelen til en tur så lav 
som mulig; så er de innstilt på å tjene 
inn penger sammen- slik at alle kan få 
være med … 
Med denne dugnaden, er de nå et skritt 
nærmere målet; og de er fortsatt ivrige 
på å ha flere dugnader fremover.

På vegne av J14, 
Tore Sørgjerd.

Dugnad på Stormyra utført av J 14, håndball

I allidretten får barna lov å kaste ball på trenerene.

}
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Byttehelg
Det er smart å både kjøpe og selge brukt 
idrettsutstyr.

SMART for kjøper som gjør et kupp.
SMART for selger som tjener penger.

10.-11.11.18 arrangerte Byneset 
idrettslag byttehelg på Stormyra. 
Her kunne man kjøpe og selge brukt 
sportsutstyr. 

BIL vil arrangere byttehelg fast 2 ganger 
i året, i overgangen mellom vinter- og 
sommersesongen.

Flaskeinnsamling
Jenter 13 med spillere fra Leinstrand og 
Byneset samler inn tomflasker med pant 
til inntekt for treningstur til Kroatia.

Dersom du ønsker å bidra kan du gjøre 
dette på forhånd.

Vi henter ved døren, i løpet av uke 49.
 
Håndballjentene selger også julekaffe 
til inntekt for treningsturen, og vil ha 
disse med dersom du ønsker å sikre deg 
julekaffen.

På forhånd takk for støtten!

Stevne står for tur
Nedtellingen er i gang. Jobben har 
startet - men det er rom for flere 
hender når det igjen blir korpsstevne 
på Byneset og Leinstrand.

Det har gått noen år siden sist, men 
til sommeren skjer det igjen: Byneset 
og Leinstrand skal arrangere Norges 
Musikkorpsforbund sitt regionstevne 
helga 14.-16. juni. 
- Året er ikke tilfeldig valgt, sier leder 

for Byneset Leinstrand Skolekorps 
Gunhild Onsøyen Johansen. 

- I 2019 er korpset 60 år. Vi bestemte 
oss tidlig for at vi måtte markere 
dette og vi er superstolte over å ha 
fått stevnet i 2019. Nå tror jeg mange 
av oss er litt nervøse og passe spente, 
men at vi mest av alt gleder oss 
veldig.

- Ja – og så vet vi det blir litt jobb da, 
smiler Gunhild. 

Hele bygda i aksjon?

Stevnekomitéen er på plass, men leder 
Stian Arnesen sover ikke helt rolig på 
natta likevel. 
- Det er klart vi er spente. Vi er nå 
en gjeng på ca. 20 dedikerte og 
entusiastiske korpsforeldre som har 
tatt på seg ulike roller for å få dette av 
stabelen. Det er en kanongjeng, men 
vi kommer til å trenge mange hender 
i arbeid. Går det som vi håper og tror 
har vi korpsunger på hvert et klasserom 
på Byneset og Leinstrand denne helga. 
Vi trenger alt fra brannvakter på natta 
til lokalkjente guider på bussene til 
korpsene. Vi håper derfor mange 
som også ikke har en direkte relasjon 
til korpset ønsker å bidra - både 
enkeltpersoner og andre organisasjoner

Favner bredt

I løpet av stevnehelga vil det bli 
arrangementer både på Leinstrand, Rye 
og Spongdal. Arrangementsansvarlig 
Ingolf Rokseth ønsker ikke å avsløre 
for mye av programskissen, men lover å 
favne bredt. 
- Det blir små arrangementer og store. 

Denne herlige gjengen med jenter 
fra Byneset og Leinstrand skal på 
treningsleir til Kroatia.
 
Jentene vil derfor være ekstra aktive 
på dugnadsfronten. Ta godt i mot våre 
jenter når de dukker opp på døren enten 
det er flaskeinnsamling, salg av Enjoy 
bonusguide, loddsalg, julekaffe m.m.

På forhånd takk for støtten!
Hilsen
Spillere, trenere og foreldre for 
Jenter 13 Byneset håndball
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Selvhogst av juletrær på Haugen Gård. 
Fra Martin Haugens vei, Klefstadhaugen.
Lørdag 15., søndag 16. og lørdag 22. desember, 
kl. 10.00 - 14.00.
Passer det bedre en annen dag, kan avtale gjøres.

Gran 450 kr.
Edelgran 600 kr.
Furu 450 kr.
Fuglenek 60 kr.

Bålkos. Hesteridning for barna.
(NB: ikke hester 22. des.) 

Bringing hvis ønskelig. 

Jens Klemetsaune, tlf. 965 07 033
Tomas Amdahl, tlf. 476 83 008

Bli med og hogg 
ditt eget juletre!

Det blir alvor og moro. Og vi skal vises på hele Byneset og 
Leinstrand.

Startskuddet har gått

Bosbergheia i Bymarka er et yndet turmål for mange i 
Trondheim. Nylig fikk enkelte turgåere i Bymarka seg 
en overraskelse da de møtte på et BLS i full mundur 
på Bosbergheia i forbindelse med innspilling av 
lanseringsvideoen til stevnet.
- Det var nok mange som så det som en litt vill ide til 

å begynne med, men denne bygda har både spreke 
foreldre, positive barn og god dugnadsånd så jeg 
mente det måtte være mulig, sier initiativtaker og 
stevnekomitémedlem Kolbjørn Frøseth.

Etter litt hektisk planlegging satte nylig 150 barn og voksne 
kursen fra Byneset og rett opp til Bosbergheia i strålende 
høstvær.
- Det var litt tungt å gå opp, men så verdt det når vi 

kom på toppen, sier 11 år gamle Stian Strand som var 
en av de 70 musikerne som sørget for at «Gammel 
jegermarsj» ljomet utover lyngen i Bymarka.

Gunhild Onsøyen Johansen er stolt av stevneprosjektet og 
håper mange ønsker å oppleve musikkulturen i bygda med 
egne øyne.
- Trøndelag har rundt 3000 aktive skolemusikanter. Selv har 
vi opplevd kraftig vekst de siste årene etter noen vanskelige 
år tidlig på 2000-tallet. Nå har vi satt oss som mål å lage 
tidenes korpsstevne for disse og håper bygda gir oss en 
hjelpende hånd slik at dette blir den suksessen vi alle håper 
og tror på. 
Videoen fra seansen kan du se her: https://www.facebook.
com/BLStevne2019/

Ønsker du å bidra, ta kontakt på bls.stevne2019@gmail.
com
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Juleshow med Byneset RG
Byneset RG inviterer alle bynesinger, foreldre, 
søsken, besteforeldre, slektninger og venner til 

juleavslutning i Byneshallen.
Tirsdag 4.desember kl. 17.30-19.30

Inngang gratis.
Det blir salg av kaffe og kake i pausen og loddsalg med flotte premier. Vi tar kort/vipps.

Velkommen til en hyggelig og stemningsfull førjulskveld i Byneshallen!

Utfører alt innen hage og gårdsplass arbeid 

Ta gjerne kontakt for gratis befaring på 95067980 

• Støttemurer 
• Drenering
• Ferdigplen 

• Hageplanlegging
• Beplanting
• Beleggningsstein 

Anleggsgartner
Marius Megård

Anleggsgartner
Marius Megård

+47 950 67 980
marius@megard.no

Bynesveien 629
7070 Bosberg

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 regis-
trert 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
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2018 er snart historie. For oss som styrer og steller med Folkvang har det vært et utfordrende og 
spennende år. Vi har vært så heldige å få øko-nomiske midler til å rehabilitere Folkvang, til glede 
for store og små og som mange sikkert har sett, er vi godt i gang. På vegne av Folkvang ønsker vi 
derfor å takke alle som i løpet av 2018 har støttet oss på ulike vis. 
Vi vil også benytte anledningen til å ønske alle, store som små en riktig god jul og et godt nytt år.

Med hilsen De Unges Håp, Husstyret i Folkvang og Byneset Gammeldansforening.

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

Utleie av næringslokaler
Drenering med Rådahlshjul

 Olav Opland Opland Søndre Mobil: 932 19 569 Olav Opland

707074
Utgiver: Byneset idrettslag
Ansvarlig redaktør: Merete Blokkum
Styremedlem: Marianne Jordhøy,  tlf. 988 49 402,  e-post: marjordh@trondelagfylke.no

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



Vi støtter idretten på Byneset

Tlf.: 72 84 67 75

Laila og Kolbjørn Frøseth
Myrsundveien 28, 7074 SPONGDAL

Tlf. 926 63 770

KLUKK-KLUKK
       eggutsalg
KLUKK-KLUKK
       eggutsalgVi utfører:

Tomtegraving Natursteinsmuring
Veibygging Massetransport  Riving
Planering Vann- og avløpsarbeid

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

SPONGDAL   -   Tlf. 476 18 273

Vi utfører nybygg-tilbygg-rehabilitering-varme-sanitær

Glenn Jacobsen 40694600 • Terje Meek 40694700

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

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

Kia Trondheim

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

DIN NÆRBUTIKK

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

7074 Spongdal  Tlf.: 926 91 400

BRANNSIKRING

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

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

Utfører alt innen hage og gårdsplass arbeid
• Hageplanlegging	 • Støttemurer
• Beplanting	 • Drenering
• Beleggningsstein	 • Ferdigplen

Ta gjerne kontakt for gratis befaring på 950 67 980


