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Ansvarlig utleie klubbhus 
Rolf Høyem 
Tlf: 926 99 001 
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Lederen har ordet

Oppslagstavla
STOFF TIL IDRETTSBLADET

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

UTLEIE AV KLUBBHUSET
Ta kontakt med Rolf Høyem på mobil 92699001

Utgivelser av idrettsbladet 
Byneset idrettslag 2017
Uke  6. (Utkom 8.februar)
Uke 10. (Utkom 8.mars)
Uke 23. (Utkom 7.juni)
Uke 40. (Utkom 4.oktober)
Uke 48. Frist for innlevering av stoff er 
 8.november. Bladet kommer i 
 postkassene 29.november.

Kjære medlemmer og sam-
bygdinger.

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir 
overskudd og er et viktig og veldoku-
mentert virkemiddel i forebygging og 
behandling av ulike diagnoser og til-
stander. Det foreligger overbevisende 
dokumentasjon om en rekke helsege-
vinster ved regelmessig fysisk aktivi-
tet i alle aldersgrupper.
All bevegelse er positiv. Helsedirek-
toratet anbefaler minst 30 minutter 
aktivitet for voksne og 60 minutter 
for barn om dagen. 
 Byneset IL er et breddeidrettslag 
som både ønsker å gi et tilbud til de 
som vil utøve en idrett og drive orga-
nisert fysisk aktivitet, men også bidra 
til at andre kan være fysisk aktive. Vi 
har derfor et bredt tilbud av aktivite-
ter både til vanns, i hall, på (kunst-) 
gress, i marka og i gymsal. Fra man 
er 3 år kan man delta i aktiviteten i 
idrettslaget. Vi ønsker å sikre at så 
mange som mulig får et godt akti-
vitetstilbud i sitt nærområde. Derfor 
har vi inngått samarbeidsavtale med 
Leinstrand IL. 
Avtalen innebærer at LIL og BIL er 
de foretrukne samarbeidslagene for 
hverandre. Dersom det er nødvendig 
for å sikre at de respektive aldersklas-
ser får et tilbud innen sin idrett enten 
på Byneset eller Leinstrand, slår vi 
sammen lag. Dersom det ene idretts-
laget har aktiviteter/avdelinger det 
andre laget ikke har, informerer vi om 
disse og muligheten for å delta der, 
f eks skøyteavdeling på Leinstrand, 
mens Byneset har sjøsport og inne-
bandy. 
 Høstens aktiviteter er nå i full 
gang. Det er inspirerende å se så 
mange aktive og glade barn, ungdom 

og voksne delta i idrett og lek. Vi re-
gistrerer en gledelig økning i inter-
esse og deltakelse.  Det kan nevnes at 
Håndballavdelingen har meldt på 18 
lag til årets serie. Veldig bra!
Aktivitetsøkning innebærer også be-
hov for og ønske om mer treningstid. 
Som alle idrettslag i kretsen ønsker 
Byneset IL mer treningstid enn vi 
har fått tildelt. Avdelingene får tildelt 
treningstid fra særkretsene. Trenings-
tiden fordeles etter registrert antall 
aktive medlemmer som meldes inn 
ved Samordnet registrering noe alle 
idrettslag er pålagt å gjøre. I tillegg 
får hovedlaget tildelt «gymsalstimer» 
i Byneshallen fra Trondheim kom-
mune. I inneværende sesong utgjør 
dette 8 timer i uka. Disse fordeles et-
ter behov mellom avdelingene. 
 Inngangsbilletten for å delta i vårt 
aktivitetstilbud og være dekt av våre 
forsikringer er at man er medlem i 
Byneset IL. Norges idrettsforbund 
har stilt krav om at alle idrettslag skal 
ha elektronisk medlemsregister og i 
år har vi for første gang gjennomført 
innkreving av medlemsavgiften via 
e-post. 
NIF tillater heller ikke familiemed-
lemskap lenger, alle medlemmer skal 
være registrert med individuelt med-
lemskap. Byneset Il er et lag som har 
hatt mange støttemedlemmer blant 
annet gjennom familiemedlemska-
pene. Vi håper at bygda fremdeles 
vil støtte opp om idrettslaget og våre 
aktiviteter ved å være medlemmer 
hos oss. Antall medlemmer i idretts-
laget er også grunnlag for beregning 
av tilskudd fra kommune og idretts-
forbund noe vi er avhengig av for å 
opprettholde og videreutvikle vårt 
aktivitetstilbud slik at vi kan bidra til 
god folkehelse både for den enkelte 
men også for bygda. 
 Tilslutt vil jeg rette en varm takk 
til alle dere som stiller opp som tre-
nere, lagledere, tillitsvalgte, hallvak-
ter, kampansvarlige, baneansvarlige 
og supportere. På hver trening, akti-
vitet eller kamp viser dere våre ver-
dier likeverd, utvikling, respekt og 
toleranse i praksis. Dere motiverer og 
inspirerer oss alle!

Med ønske om en aktiv og helsebrin-
gende høst!
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Fotballavdelinga
TINE Fotballskole ble arrangert på 
Stormyra 9 -11 juni 2017. Det var 120 
barn som deltok og de ble godt instruert 
av 18 stk instruktører. Dette var 13. året 
på rad at vi arrangerte fotballskolen.
 Tine Fotballskole er for jenter og 
gutter i alderen 7-14 år. Alle påmeldte 
får utdelt T-skjorte, ball, drikkeflaske 
og sekk. I år var Ruta entreprenør spon-
sor i tillegg til Tine. Vi hadde salg av 
kaffe og kaker, hamburgere ol inne på 
klubbhuset - hvor vi ønsker at det skal 
være en arena for foreldre å møtes rundt 
barna. 
 Det var ei innholdsrik fotballhelg 
som med en god dugnadsånd fra styret 
og foreldre, ble et fint arrangement.

A-laget spiller nå i 5. div, avd. 04. I 
skrivende stund gjenstår 3 kamper. La-
get ligger på 7. plass av 10 lag med 17 
poeng.  To lag rykker ned. Under stre-
ken ligger Jonsvatnet og Oppdal, begge 
med 13 poeng.  Mer om kamper, tabell 
og spillere finner du hjemmesiden ”By-
neset fotball”.

G19 rykket ned fra 2.div. i vår, og skulle 
i utgangspunktet spille i 3.div. i høst. 
Dessverre ble laget oppløst i løpet av 
sommeren. Noen av spillerne har derfor 
gått til andre klubber. Petter Haug har 
gått til Gimse IL. Aslak Rye Heggem 
har gått til Melhus IL. Trym Kristiansen 
Skogstad har gått til Heimdal IF. I til-
legg til disse 3, er det flere som vurderer 
klubbskifte. Vi ønsker alle sammen lyk-
ke til i ny klubb, og håper å se dem til-
bake i Byneset-drakt fra neste år igjen!

G16 har fortsatt 2 lag, men 1.laget ryk-
ket ned til 2.divisjon. Så får vi se om det 
er mer riktig nivå. Det betyr at vi har ett 
lag i 2.div. og ett lag i 3.div. i høst. 

G14 vant sin avdeling i 2.div. i vår, og 
prøver seg derfor i 1.div. i høst. Det blir 
spennende å se hvordan de matcher ni-
vået der. 

J13 fortsetter i 7’er-avdeling og har fo-
kus på å beholde alle jentene, og kan-
skje få med noen flere. De har litt lyst 
til å spille 9’er, men er litt for få ennå.

G13 spilte 7’er i vår, men har valgt å 

prøve seg i 9’er i høst. Da er de avhen-
gige av bistand fra G12, noe de også får. 
Spennende å se hvordan det går i 9’er 
etter flere gode opplevelser i 7’er i vår. 

G12 har 2 jevne lag i 7’er serien, si-
den det ikke er divisjonsforskjell før 
en spiller i 13-års-serien. Nytt av året, 
er at kretsen bygger om avdelingene 
mellom sommer og vår, for å jevne ut 
nivåforskjellene mellom lagene. Våre 2 
lag gjorde det godt i vår, og har derfor 
havnet i tøffere avdelinger i høst. Så får 
vi se hvordan det går. 

Jenter 08/09 er et lag som består av 
jenter født i 2008 og 2009. De er flinke 
til å møte på trening og er en positiv og 
lærevillig treningsgruppe. I vår og høst 
har vi deltatt på sonekvelder og jentene 
har vist stor glede på banen. Vi ønsker 
flere jenter på laget slik at vi kan stille 
lag i begge årskullene. Vi trener på Rye 
kunstgress mandager kl 18-19. Søndag 
10/9 deltok jentene på Eat Move & Sle-
ep cup på Ranheim. Dette var en fin dag 
med mange mål og glade jenter.

Oppstart 6 åringer. Mandag 11/9 kl 
1700 ble det oppstart for alle 6 åringer 
på bygda. Alle sammen fikk utdelt ball, 
flaske og sekk.  6 jenter og 6+1 gutter 
(1 gutt fra 2012). Mye aktivitet, mye 
glede, høyt engasjement.

Sonekvelder arrangeres for jenter og 
gutter i alderen 7-10 år. Det organise-
res slik at det spilles flere kamper per 
sonekveld, minimum 2 kamper. Arran-
gementet organiseres på samme måte 
som en turnering. Sonekveldene arran-
geres for Trondheim Sør som innbefat-
ter klubbene: Flatås, Romolslia, Sjetne, 
Kattem, Tiller, Heimdal, Leinstrand, 
Byneset, Klæbu og Kolstad. 
 Alle våre sonekvelder arrangeres på 
Stormyra gressbane, der har vi tilgang 
til klubbhuset med garderober og kiosk-
salg og tilhørende grilling. Sonekvel-
dene starter klokken 17 og varer til ca 
klokken 20. Det arrangeres 12 sonekvel-
der for sesongen 2017, seks på våren og 
seks på høsten. Det spilles på 3er og 5er 
baner, nytt for denne sesongen er at de 
minste som er født 2010 spiller på 3 mot 
3 baner. Vi har sammen med Leinstrand 

gått til anskaffelse av fire 3 mot 3 ba-
ner med vant. Byneset stiller med totalt 
14 lag dennes høsten som er fordelt på 
G2010, G2009, G2008, G2007, J2010, 
J2008 og J2007.

Dana Cup i Danmark. Vi bodde på 
Blokkhus feriesenter - helt ned ved 
stranden. Kampene ble spilt i Hjørring 
ca 45 minutters biltur unna Blokkhus. I 
tillegg til G 16 guttene hadde med oss 
noen G19 spillere - noe som gjorde at 
vi kunne stille med 2 lag. Byneset 1 og 
Byneset 2. Mange av familien tok dette 
som en del av årets ferie og sammen var 
vi en flott gjeng med spillere og suppor-
tere på tur.
 Byneset 1 kom til A sluttspill - men 
tapte mot Steinkjer i 1/32 sluttspillet. 
Kjempebra prestasjon da de nådde må-
let sitt om å komme til A - sluttspillet. 
Byneset 2 møtte Voss 2 i 32 – delsfina-
len. Guttene kjempet hardt men tapte 
tilslutt 2-0.
 En helt fantastisk gjeng med flott 
ungdom - som viste sunde og flotte ver-
dier gjennom hele turneringen og stod 
samlet og støttet hverandre. Heldigvis 
så var ikke kampene så veldig langt 
unna hverandre, og vi fikk sett nesten 
alle kampene Byneset spilte. 
 Rett før Byneset 2 skulle spille mot 
Voss gikk Byneset 1 ut etter tap mot 
Steinkjer (som forøvrig spiller i 0 di-
visjon). Laget gikk da over banen for 
å støtte opp og heie på lagkameratene 
som skulle møte Voss. Sammen samlet 
begge lagene seg i en ring å støtte hver-
andre. Dette ble et fantastisk øyeblikk 
for oss voksne å se guttene sammen 
slik.

Festfotball for jenter 2007 på Ørland 
Sparebank Cup 2017. Jenter 2007 
hadde hørt rykter om at Ørlandscup var 
noe man burde få med seg. Ryktet sto 
til forventningene. Vi opplevde et vel-
smurt arrangement som bar tydelig preg 
av erfarenhet. 
 Våre 14 jenter hadde sin første over-
nattingscup, noe som alltid er litt spen-
nende. Jentene var velkledde med nye 
spillerdrakter, sponsede hettegensere 
fra Haugrønning / PMH og egeninn-
kjøpte Råååsa t-skjorter med trykk (rosa 
t-skjorter med trykk). Det hjelper alltid 

Avdelinger og aktiviteter
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å føle litt på fellesskapsfølelsen det gir å bære ”uniform”. 
 Det var ikke noe å si på stemningen, da vi ankom sko-
len der vi skulle ligge fredag ettermiddag. Jentene var 
spente, men roet seg fint da trener Lillian hadde en flott 
seanse der den enkelte fikk presentere kosedyret sitt for de 
andre jentene på laget. 
 Lørdag var jentene velkledd i grønt, hvit og sort. De 
spilte så godt at det ble godt lagt merke til blant andre del-
takere på cupen. Det er jobbet godt med å skape den gode 
lagfølelsen blant jentene. De oppmuntrer hverandre og løf-
ter hverandre frem. Det er derfor utrolig morsomt å se dem 
spille skikkelig god fotball med et glis om munnen. Forel-
drene stilte opp med tilrop og bjeller. Det er undertegnedes 
klare oppfatning, at når det gjelder foreldre, så må J 2007 
ha den mest engasjerte foreldregruppa. Foreldrene sørget 
også for egne sosiale tilbud i anledning cupen. 
 Det var mange tilbud for spillerne på Ørlandet i form 
av svømmehall, tivoli, diskotek, boder og Laser tag. Vi 
valgte å benytte oss av tilbudet om diskotek og laser tag, 
noe jentene satt stor pris på. 
 Vi har vel allerede bestemt oss for å være raskt ut med 
neste års påmelding. Da blir det ekstra moro, for da åpner 
den nye hallen og cupen feirer jubileum! 
 Byneset stilte dessuten med to guttelag, G11 og G13. 
Sistenevnte lag endte på en hederlig 4. plass i A-sluttspil-
let.
Vi ses på Ørlandet neste år. ”Heia Byneset ! ”

Trenerkurs (høsten 17 / våren 18). Vi har målsetting om 
at vi i 2020, skal ha skolerte trenere på alle nivå. Derfor har 
vi stort fokus på trenerutdanning, og melder på som følger:

- Delkurs 1 (06-08 år) = 10 stk. 
- Delkurs 2 (09-10 år) = 5 stk.
- Delkurs 3 (11-12 år) = 12 stk.
- Delkurs 4 (13-19 år) = 11 stk.
- Keepertrener 2 = 4 stk.

Det kan bli slik at det ikke passer for alle, slik at tallene 
kan bli noe lavere. På den annen side har vi samtaler med 
flere aktuelle kandidater. Vi håper også å sende styremed-
lemmer og andre nøkkelverv på fotballederkurs, slik at 
kompetansen og forståelsen i styret også blir økt. 

Glad gjeng som endte opp med 4.plass i A-sluttspill for 
G-13 i årets Ørland Cup.

Jenter 08, 09. Bak f. v. Matilda Nervik Røstum, 
Sunniva Madelen Monstad Grindheim, Ava Tøndel, 
Marie Johansen, Elvira Klevset. Foran Mille 
Stensheim, Mille Cathrine Aaserud-Skamfer, Victoria 
R Svindset, Fia Helgetun, Tyra S Trøan.

Byneset 1 G 16 i Dana Cup.

Byneset 2 G 16 i Dana Cup.

TINE Fotballskole 2017
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I skrivende stund er håndballsesongen 
ikke kommet helt i gang, men flere av 
våre lag har nå startet opp med treninge-
ne. Følgende lag er påmeldt til seriespill 
for sesongen 2017/18:

J13 (f.2004)- 2 lag
J12 (f.2005)- 2 lag
J11 (f.2006)- 2 lag
G10 (f.2007)- 1 lag
J10 (f.2007)- 2 lag
G09 (f.2008)- 3 lag
J09 (f.2008)- 2 lag
G08 (f.2009)- 1 lag
J08 (f.2009)- 2 lag
J07 (f.2010)- 1 lag

Vil benytte muligheten til å rette en 
stor takk til alle våre dedikerte trenere 
og lagledere for den formidable innsat-
sen som gjøres på treninger og kamper. 
Uten dere har ikke håndballavdelinga 
blitt så stor som den er i dag. Den har 
faktisk ikke vært større noensinne. Alle 
våre trenere har gjennomført trenerkurs, 
og denne skoleringen vil øke kvaliteten 
på treningene enda mer fremover.

Mange på Byneset har i høst fått besøk 
av våre spillere (kanskje noen foreldre) 
som har solgt førstehjelpsputer, som er 
årets håndballdugnad. Dette bidrar med 
kjærkomne inntekter til håndballavde-
lingen. Håper alle som var ute og solgte 
ble tatt godt imot 

Vi har et stort behov for dommere i By-
neset håndball! 
Kjenner du noen som er 15 år eller el-
dre og som har lyst til å tjene sine egne 
penger; så tips dem gjerne om dette. 
De vil få full opplæring (dommerkurs) 
og god veiledning. Byneset håndball 
skal ta godt vare på dommerne sine. 
Arbeidsted vil i hovedsak være i «vår 
egen» hall men det er også mulig å ta 
oppdrag andre steder i byen.  

På hjemmesiden vår vil det bli mere 
aktivitet fremover, og hvis dere vil lese 
mer om oss, eller lurer på noe; så skal 
det meste stå der.

Vi ønsker alle spillere, trenere og for-
eldre en flott sesong  - og håper mange 
bynesinger finner veien til Byneshallen 
for å se på spennende håndballkamper. 

Styret håndballavdelinga.

Håndball Ski- og friidrettsavdelingen
Loppet 2017 – 
Det 30. i rekken.
St. Olavsloppet er en landeveisstafett 
mellom Østersund og Trondheim som i 
år ble arrangert for 30. gang siden star-
ten i 1988. Byneset i.l er fortsatt et av 
de få lagene som har deltatt samtlige 
år. Her må det også nevnes at Arvid 
Røstum har deltatt i alle år. Løpet arran-
geres rett etter skoleslutt og retningen 
på løpet varierer. Som oftest to år hver 
vei. I år gikk starten i Østersund onsdag 
den 28.juni med målgang i Trondheim 
lørdag den 1. juli. For noen av oss blir 
det ikke skikkelig sommer før vi har fått 
med oss noen etapper i St Olavsloppet.
 Det har siden starten i 1988 blitt gjort 
en hel del forandringer.  I de første åre-
ne var det veldig mange lange etapper 
som etterhvert har blitt delt opp i kor-
tere etapper slik at det skal finnes etap-
pelengder som passer for alle. Målset-
tingen har vært at alle skal kunne være 
med uansett løpstyrke. Nytt av året var 
at traseen første dag var lagt om. Star-
ten var flyttet til Badhusparken og løypa 
gikk derfra over Frøsøn og Rødøn før 
den kom inn på den gamle traseen ved 
Nälden etter 34 km. Dette samsvarer 
med Pilegrimsleden (St Olavsleden).
 Loppet har fått sitt navn etter den 
norske kongen Olav Haraldsson som 
regjerte fra 1015-1030 da han stupte i 
slaget ved Stiklestad den 29. juli. Lop-
pet følger den naturskjønne St Olavsle-
den og går for det meste på sideveier. 
Første dag løper vi 110 km fordelt på 
17 etapper fra Østersund til Åre. Den 
andre dagen tar vi av ved Duved og 
løper over fjellet til riksgrensen i Sand-
vika. De 62 kilometerne fordeles på 10 
etapper. På den tredje dagen trengs det 
også 10 etapper for å tilbakelegge de 63 
kilometerne ned dalen via Sul, Stikle-
stad, Verdal og inn til Levanger. Lørdag 
består av 14 etapper på til sammen 101 
km som går via Steinvikholmen inn til 
Stjørdal før vi følger ”gammelveien” til 
Trondheim.
 Vi stilte i år med et lag for å gjen-
nomføre de 51 etappene på totalt 337 
km. Da vi passerte mållinjen i Trond-
heim, hadde vi løpt i til sammen 24 ti-
mer, 21 minutter og 16 sekunder. Dette 
gir en gjennomsnittsfart på 4:20 min/
km. (4:26 min/km i fjor)
 St Olavsloppet er et breddearrange-
ment som i utgangspunktet har plass til 

alle som har lyst til å være med. Også i 
år hadde vi med en del nye løpere som 
viste god innsats. Spesielt er det glede-
lig med en del unge debutanter som bi-
drar til å hindre ”forgubbing”. Vi har en 
variert sammensetning av løpere med 
ulikt ambisjonsnivå. Dette gir litt vari-
erende resultater på de enkelte etapper, 
men er uproblematisk da resultatservi-
cen er god og det lages egne resultatlis-
ter 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 kor-
rigeres helt frem til startskuddet for da-
gens etappe går. Dette har vi etter hvert 
god erfaring med og det løser seg alltid 
på et vis.
 Vi er godt fornøyd med innsatsen 
som resulterte i en 41. plass i forhold til 
totalt 156 lag som fullførte hele stafet-
ten.

Hangervåttan Rundt 2017
195 små og store tok turen ut i strålende 
høstsol og deltok i den 39ende utgaven 
av Hangervåttan Rundt. Dette er det 
høyeste deltakerantallet siden 1999. 
1998 var året deltakerrekorden på 206 
ble satt, og dette bør jo være mulig å slå 
i jubileumsåret 2018. Av de 195 delta-
kerne deltok 172 i trimklassen, og de 
resterende 23 målte krefter i konkur-

Arvid Røstum har deltatt alle 30 
gangene i St Olavsloppet.

}
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KLASSE NAVN TID

Damer 0-15 år Marte Humstad 40,44

Herrer 0-15 år Jørg Johansen Rye 26,33

Damer 16-49 Gunn Kjørsvik 30,58

Lene Johansen Rye 31,27

Hanne Vikan 39,32

Herrer 16-49 år Olve Johansen Rye 25,15

Jørgen Walsøe 26,25                              

Alexsander Granheim 26,36

Mats Schei 28,14

Remi Andre Solem 30,42

Leif Erik Opland 30,42

Tor Petter Vikan 30,44

Ronny Hammervik 31,25

Magne Mehli 32,02

Henry Haug 32,15

Fredrik Opland 32,52

Einar Røstum 33,55

Anders Sæterhaug 34,11

Herrer 50+ Nils Arne Haugum 34,07

Rune Petter Vikan 39,38

Arvid Røstum 42,45

Jens Petter Haug 46,22

Gudmund Humstad 48,02

Yngste 
deltaker i 
Hangervåttan 
Rundt var 
under 1 år. 
Den eldste 
over 80.

Saftstasjon. 
Kristine 
Graneng 
og Petter 
Smågård 
hadde god 
saft.

ranseklassen. Dette var også meget høy 
deltakelse, kun slått av rekordåret 2014 
- hvor det var 27 deltakere. Det ble satt 
nye løyperekorder i begge klasser! I her-
reklassen ble vinnertiden 25:15, godt 
løpt av Olve Johansen Rye. Vinner i 
dameklassen var Gunn Marie Kjørsvik 
med tiden 30:58.
Gledelig er det at det er mange nye del-
takere i både trim- og konkurranse. Ser 
også at det er mange barn og unge som 
har fått denne turen som en høsttradi-
sjon, og det setter vi stor pris på. Det er 
fire personer som har vært med alle 39 
årene, og dette er Arvid Røstum, Jens 
Klemetsaune, Jon Stene Opland og Ha-
rald Steinshylla. Kun en tur igjen til de 
er 40-års-jubilanter!
Takk til alle som bidro til at dette ble en 
fin dag, både de som ryddet og merket 
løypa - og de som hjalp til på selve da-
gen. Vi er helt avhengige av en slik dug-
nadsinnsats for at arrangementet skal bli 
så vellykket som det er!
Byneset IL ski/friidrett takker for godt 
oppmøte
På gjensyn i september 2018!

RESULTATLISTE 2017

”Hangervåttån har til nå vært noe vi har 
gjort sammen med ungene, en trivelig 
familieaktivitet. Denne helga var un-
gene på korpsseminar, men været var 
fantastisk og alt lå til rette for en fin 
søndagstur. Jeg slo meg sammen med 
naboene, slik at vi sparte en parkerings-
plass. Det var ikke noe problem å finne 
parkering. 
 På gårdsplassen til Per Ola Skjer-
vold ble vi møtt av blide fjes i sekreta-
riatet. Det var ikke noe stress, for man 
kan begynne å gå når man vil og ikke 
minst når man først rekker det. Han-
gervåttån passer for liten og stor. I og 
med at vi bare var voksne i følget denne 
gangen, gikk vi litt raskere enn vanlig. 
Vi følte på barnslig søndagsturglede, 
der vi passerte blide unger i lett jogg og 
gange etter løypa. Etter hvert så vi to 
blide fjes som hadde rigget opp en saft-
stasjon langs veien. Vi slo av en kjapp 
prat før vi gikk videre. Det er trivelig å 
møte mange kjente bygdafjes langs vei-
en. To små venner så på biller på veien, 
mens de ventet på foreldrene. Spreke 
Harald på over 80 år hilser oss blidt der 
vi passerer. Vi håper i vårt stille sinn, at 
vi er like velsignet spreke når vi når den 
alderen. Ikke minst at latteren og gle-
den over å være på tur, forblir lik den 
Harald Steinshylla viser denne dagen. 
Jeg og nabokona Laila prøver å henge 
på mannen hennes, Kolbjørn, som i ren 
turglede og kanskje litt panikkalder, har 
fått trua på å jogge litt i nedoverbakke-
ne...Opp bakkene mot toppen passerer 
vi tre voksne karer som tar dette som 

en tur. Latteren hører vi før vi ser dem. 
På toppen har et par familier slått seg 
ned for å nyte dagen, og for å gi ungene 
en mulighet for å leke litt, før turen går 
videre. Vi må selvfølgelig slå av en prat 
med dem også, før vi begynner på ned-
overbakkene. Kolbjørn ser vi ryggen på 
av og til i det fjerne. Han ser nok for 
seg varm kaffe og nystekte vafler i sitt 
indre øye. Der han finner motivasjon og 
glede i å gå fra både kone og nabo. Når 
vi nærmer oss slutten blir vi heiet frem 
av en rekke griser (ja du leste riktig), 
som går i innhegningen langs løypa. Vi 
får høre av folk som står langs ruten, at 
Kolbjørn i hektisk glede har formidlet 
av han har ’løpt fra oss’. Da vi kommer 
tilbake står kaffebordene klare, sola 
skinner og vi får kjøpt pølser, vafler og 
kaffe i kiosken. Kjentfolk kommer sta-
dig til og latteren sitter løst rundt bor-
det. 
 Mens vi sitter der og føler oss til-
freds med dagens innsats, begynner de 
som skal løpe i konkurransen å gjøre 
seg klare. Vi ser at de gleder seg og vi 
sitter og snakker imponert over hvilken 
tid de kanskje vil bruke. Konkurransen 
er i gang, men vi føler ikke for å dra 
hjem før de er i mål. Vi kjøper en kaffe 
til og ser dem i mål, før vi drar hjem. I 
bilen snakker vi om at det er fint å bo på 
Byneset, og at det er mange gode og tri-
velige tilbud her på bygda. Stor takk til 
ildsjelene som arrangerer Hangervåttån 
år etter år, 39 år så langt. Vi har allerede 
avtalt at dette må vi få med oss neste år 
også.” 

Anita Rian Lykken har sendt oss sine inntrykk som 
deltaker i trimklassen
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Trening på Byneset:

Aerobic – step – 
styrke – yoga,

høsten 2017 Rye skole.

Endelig er vi i gang igjen!
Oppstart mandag 4.september

kl 20.00.2100.
Vi trener frem til og med 13.desember.

Våre flinke, personlige trenere: 
Christin Mauseth og
Benedikte Skogseth.

Det blir variasjon på treningene, og man 
tilpasser selv hvor hardt man vil/kan trene. Her 
er det utbytte for absolutt alle. Treningene vil 
variere mellom aerobic, step, styrke og yoga, 
sirkeltrening, eventuelt annet, om det kommer 

ønske om det.

Mandager kl 20.00-21.00 på Rye skole.
Onsdager kl 20.00-21.00 på Rye skole.

Pris:
1 dag i uka: 550 kr

2 dager i uka: 950 kr

Møt opp på en gratis prøvetime, og se 
om dette kan være noe for deg.

Alle er hjertelig velkomne.

Vennlig hilsen Byneset Trimgruppe. 
Ved spørsmål, kan Ingunn Westerbø 

nås på telefon 901 62 547

Vi har også en Facebook-side, sjekk den ut: 
Byneset Trimgruppe

Trimgruppa har som alltid vært aktiv hver onsdag i 
hele sommer. Siste sommerturen gikk onsdag den 30. 
august til Elgsethytta. Vi har i år også funnet nye og 
ukjente turmål i marka. Det flotte med tilbudet er at 
deltakerne kan foreslå turer, slik at alle blir godt kjent i 
marka og nærområdet.
 
Første turen 3. mai starta ved Byneset kirke. Vi har 
også gått en tur langs Pilegrimsleia start ved Kastberga. 
Det har vært tilbud om tur til alle toppene, Ragnvald 
Haug var kjentmann til Flakkheia.
Ragnvald merket også stien fra Bergskaret til Gro-
stadaunet med bånd på en tur med trimgruppa. Od-
dny Møinichen tok med gjengen til Bjørkhylla. Olaug 
Haug var kjentmann på en tur i Ryesmarka.  Ladestien 
ble det også en onsdag. Og så fikk vi prøve den nye 
stien fra Olaf Grostad Olsen opp til Storheia.  Turen 
til Skogstadkjølen ble en ny opplevelse, da vi gikk om 
Rognstjønna. En idyll som er ukjent for mange.
 
Nå har sesongen for innetrim (aerobic) startet opp. Vi 
trimmer hver mandag og onsdag kl. 20.00 en time, på 
Rye skole. De som starter etter høstferien betaler halv 
pris.

NB. Alle må huske å sende inn registreringer på topp-
turer og trimbokser innen 11. oktober for å være med i 
trekninga om premie.

Sesongavslutning på Elgsethytta. 
Bak f.v. Kirsti Klemetsaune, Olaug Haug, Tora 
Rømo, Oddbjørg Wangsholm. 
Foran. Brit Velve Frøseth, Ingeborg Skogseth, 
Ranveig Tinnmannsvik, Brit Fallan, Oddny 
Møinichen.

Trimavdelinga
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Sjøsportgruppa

Tirsdag 12.9 var den siste av fire kvel-
der på årets teknikk-kurs i kajakkpad-
ling. Deltakerne måtte ha gjennomført 
grunnkurset før de fikk delta på teknik-
kurs, som er et steg i Padleforbundets 
våttkort. 

Vi har i år fått et sterkt oppsving i re-
kruttering av unge og ivrige seilere, 
hovedtyngden av dem 8-åringer. Den 
økte pågangen skapte et behov for flere 
voksne til gjennomføring av våre seil-
treninger. I samarbeid med Norges Seil-
forbund fikk vi derfor i stand et assis-
tenttrenerkurs, det første trinnet i deres 
trenerutdanningsstige. Første halvdel 
av kurset ble avholdt over to ettermid-
dager i juni, i møte- og selskapslokalene 
i etasjen over sjøsportkjelleren på Lan-
gørgen Bekken gård, med kursholder 
fra Seilforbundet. Seks av deltakerne 
var fra Byneset, og fire av disse var for-
eldre til noen av de nye rekruttene våre. 
I tillegg var det 4 deltakere fra våre na-
boklubber Rissa Seilforening og Trond-

hjems Seilforening. Den resterende 
halvdel av kurset vil bli gjennomført til 
våren. Seiling er som kjent en sommer-
aktivitet. Og det har det vært for oss på 
Byneset også. Nå i vinter ønsker vi at 
de ivrige seilerne våre skal holde i lag 
gjennom vinteren og vi tar derfor sikte 
på å ha en kveld i måneden der vi treffes 
for både sosialt, men også sjøsportslige 
aktiviteter.

Ellers har vi fortsatt med vår tradisjon 
med arrangementer i samarbeid med 
ulike organisasjoner i bygda. Det ble 
også i år sjøsportskveld med Byneset 
4H den 25.09. Vi hadde en plan om 
kanskje å gjøre opplegg med nye sam-
arbeidspartnere. Flere bedrifter meldte 
interesse for å komme til oss og ha 
teambuildingsarrangement for ansatte. 
Dette ble det ikke noe av i år, men vi 
satser videre på dette konseptet til neste 
år. Vi hadde også tanker om å etablere 
et tilbud for utleie av utstyr fra kjelleren 
til allmennheten. Særlig på varme da-

ger i badesesongen, når den utmerkede 
offentlige badestranden rett foran sjø-
sportkjelleren hadde godt besøk, tenkte 
vi dette kunne bli populært. Grunnet 
noe dårlig vær og lite etterspørsel ble 
også dette lagt «litt» på hylla. Vi tar det 
opp igjen til neste år.

Ellers ønsker vi alle nysgjerrige hjerte-
lig velkommen til vårt anlegg i Ryebuk-
ta – til sjøsportkjelleren på Langørgen 
Bekken gård, og til brygga et par hundre 
meter unna, innenfor moloen hos Olve 
Strand. For ekstra interesserte er det 
også mulig å få være med på noe av vårt 
brede dugnadstilbud!

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

Hege og Hogne trener på 
kameratredning.

Padlerne har hatt fast turkveld på tirsdager.

Seiltrening med alle 3 optimistene og en Feva ute i supre forhold.
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Treningstider i Byneshallen   
TORSDAGER 1700 – 1900 

Timer som vil bli benyttet hvis stor nok interesse

Torsdager 2100 – 2300 

Timer for ungdom og voksne i alle aldre

Innebandy er alt i gang og vil fortsette utover høsten og 
vinteren. Det legges opp til å utøve en organisert fysisk 
aktivitet i et sosialt og hyggelig miljø hvor alle er velkomne.   

Merk! Alle som ønsker å delta må være registrert og ha 
betalt medlemskontingent i Byneset Idrettslag (BIL)

BANDYSTYRET BIL                                                                                            

Grasrotandelen
gir spillere hos Norsk Tipping mu-
lighet til å bestemme hvem som skal 
motta noe av overskuddet til Norsk 
Tipping. Hver gang man spiller går 
inntil 5 % av spillinnsatsen til den 
grasrotmottakeren man velger - uten 
at det går utover innsatsen, premien el-
ler vinnersjansen. Byneset IL får hvert 
år tre utbetalinger fra Norsk Tipping, 

som alltid er gledelige midler. Idrettslaget ønsker derfor å oppfordre alle medlem-
mer til å bidra i denne dugnaden. Grasrotandelen er en enkel og god gjerning som 
er med på å øke Byneset IL sine inntekter. 

Måned Dag Tid
Oktober 2017 Lørdag den 07. 16.00-17.00
November 2017 Lørdag den 04. 16.00-17.00
Desember 2017 Lørdag den 02. 16.00-17.00
Januar 2018 Lørdag den 06. 16.00-17.00
Februar 2018 Lørdag den 03. 16.00-17.00
Mars 2018 Lørdag den 03. 16.00-17.00
April 2018 Lørdag den 07. 16.00-17.00
Mai 2018 Lørdag den 05. 16.00-17.00

Aktiviteter i 
Husebybadet 
2017 og 2018

Sesongens tilbud for 
familier med barn i 
Barneidretten er på 
følgende datoer:

Velkommen til en moro 
aktivitet i badet  
Saupstadringen 13

Barneidretten
Barneidretten – allidrett og bading i 
Husebybadet.

Barneidretten har starter opp sesongen 
igjen og allidretten er i gang hver man-
dag kl 17-18 i Byneshallen. Alle barn 
fra tre til og med seks år er velkommen 
til å komme og trene med oss. Vi tren-
ger sårt aktivitetsledere. Håper at flere 
av dere foreldre melder dere som akti-
vitetsleder slik at vi får struktur på tiden 
i hallen og klarer å gjennomføre trenin-
gene. Uten dere blir det ingen allidrett. 
Vennligst ta kontakt styreleder Monica 
Jenssen, jenssen.monica@gmail.com, 
dersom det bor en liten trener i deg.

Tilbudet om bading i Husebybadet er til 
familier der ett eller flere barn er med 
i barneidretten. Deltakelsen dekkes inn 
under aktivitetsavgiften. Medlemskap i 
BIL må man ha, men det holder at bar-
net/barna er medlem. 

Tidspunkt: Første lørdag i måneden til 
og med 7. mai 2018, kl. 16.00 til 17.00.
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Årsmøtet 2017 i Byneset IL ga styret fullmakt til 
å engasjere en person i 20 %  stilling som admi-
nistrasjonsleder i Byneset IL. 

Vi søker derfor deg som ønsker å bidra til at By-
neset IL er en frivillig organisasjon som kan gi et 
tilbud til alle på bygda som ønsker å 
 - Utøve en idrett
 - Utøve en organisert fysisk aktivitet
 - Bidra til at andre kan være fysisk aktive
• representere en positiv verdiskapning for så 

vel enkeltindividet som bygda og   
dermed være en drivkraft for bygdas videre 
utvikling

• gjennomføre sitt frivillighetsarbeid basert på 
kjerneverdiene likeverd, utvikling,   
respekt og toleranse (LURT).

Sentrale arbeidsoppgaver vil være 

 - å  ivareta administrative oppgaver for  
  idrettslaget
 - ansvar for medlemsregister
 - å bistå avdelingene med innkreving av  
  aktivitetsavgift 
 - ansvar for kommunikasjon internt i   
  idrettslaget og med andre   
  samarbeidspartnere, samt idrettslagets  
  hjemmeside
 - sekretær for hovedstyret

Vi søker deg med stort hjerte og engasjement 
for idretten. Du må evne å jobbe strukturert og 
selvstendig, samt være løsningsorientert.  Fleksi-
bilitet og forståelse for at idrettslagets aktiviteter 
driftes av frivillige er viktig. 

Vi tilbyr 12 måneders engasjement i 20 % stilling 
med mulighet for fast ansettelse. 
Lønn 110 000 kr. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til styrets leder, 
Merete Blokkum, mob 922 54 635. Søknad sen-
des post@bynesetil.no eller Byneset IL Postboks 
33, 7070 Bosberg innen 20.10.17. 

Vil du bli den 
første admini-
strasjonslederen 
i Byneset IL

Klefstadhaugen skotthyllklubb er 
en aktiv klubb med base på «Hau-
atrøa» ved lysløypa på Klefstad-
haugen. Der har vi et flott anlegg 
med fire baner (to med lys), og 
klubbhus. Klubben ble stiftet i 
2004, og fikk raskt mellom 20 og 
30 medlemmer. Det antallet lig-
ger det på nå også. I tillegg har vi 
mange støttemedlemmer.   
 Skotthyllsporten er på mange 
måter oppbygd som andre la-
gidretter med serie og cup. Nor-
ges Skotthyllforbund er inndelt i 
kretser i Trøndelag og på Møre, 
og noen spredte klubber ellers 
i landet. Vi tilhører Trondheim 
skotthyllkrets. Den består av 18 
klubber. Mange av klubbene har, 
i likhet med oss, flere lag i for-
skjellige serier. Vi har for tiden et 
5-er blandalag 1.div. og et i 2.div. 
I tillegg har vi tre 3-erlag i en 
egen veteranserie (over 60 år). Vi 
stiller også flere lag i den såkalte 
Norgescupen. Etter kamp drikker 
vi alltid kaffe sammen med det 
gjestende lag. Det sosiale teller 
mye.
 Vi har med deltakere i Trond-
heimsmesterskapet og Norges-
mesterskapet m.m. hvert år. I 
2010 arrangerte vi NM på Rye 
kunstgress med nærmere 500 
deltakere. Trondheimsmesterska-
pet har vi arrangert flere ganger. 
Vi har også flere interne konkur-
ranser i klubben. Den artigste er 
Sommercupen vår. Da invite-
rer vi naboer og kjenninger til å 
kaste sammen med oss. Et unikt 
handicapopplegg gir uerfarne 
kastere et gunstig utgangspunkt, 
så her kan alle vinne. Da er det 
grilling og sosialt samvær utover 
kvelden.                                                             
 Hele sommerhalvåret har vi 
faste klubbkastinger søndager og 
mandager kl. 18.00. Disse danner 
grunnlaget for hvem som kas-
ter på de forskjellige lagene den 
uken.
 I vinterhalvåret kaster vi også 
skotthyll. Da bruker vi den flotte 
skotthyllhallen som er bygd på 
Tiller. Medlemmer i vår klubb 

må nok tilskrives en stor del av 
æren for at skotthyllhallen i det 
hele tatt ble bygd. Både skott-
hyllhallen og anlegget vårt på 
«Hauatrøa» blir en del benyttet 
av lag og firmaer til sosiale sam-
linger, både med og uten skott-
hyllkasting.   
 Selvsagt er det artig å gjøre 
det bra i denne sporten også, men 
det sosiale teller minst like mye. 
Skotthyll er en lunefull sport. En 
dag kan du føle deg som en ver-
densmester, neste dag er du dår-
ligst i klubben.
 Vi i Klefstadhaugen skott-
hyllklubb ønsker alle velkom-
men til å prøve seg som skott-
hyllkaster. Enten ved å møte opp 
på våre klubbkastinger, eller ved 
å kontakte noen av våre medlem-
mer. Banen er åpen døgnet rundt. 
Vi har kortere avstand mellom 
plattene for barn 12 år og yngre, 
damer over 60 år og herrer over 
80 år. Mange pensjonister har 
fått en flott hobby ved å bruke 
en del ledig tid på skotthyll. 
Men vi ønsker alle aldersgrup-
per velkommen til å prøve seg.  
Når utendørssesongen er over, 
bruker en del av medlemmene 
og støttemedlemmene klubbhu-
set til kortkveld en gang i uka.                                                                                                             
Ta en titt på vår nettside www.
klefstadhaugensk.com.                                                                                                

En liten skotthyll-limerick:

Ein gammel skotthyllkaster oppi 
bøgda, va no itj nå særle fornøgd da.                                                                             
Hain va redd at ho Rita kom, 
me ei avgift på kvar ein bom.                                                                                
Da frøktan ho råkk itj te trøgda.

Jens Klemetsaune, leder.

Klefstadhaugen skott-
hyllklubb
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Hovedstyret har hatt møter i mai og au-
gust. Sentrale saker Hovedstyret jobber 
med nå er 

Elektronisk medlemsregister og kon-
tingentaksjon
NIF stiller krav om elektronisk med-
lemsregister. Medlemsregisteret skal 
inneholde opplysninger om navn, fød-
selsdato, adresse, e-post og hvilken 
idrett man deltar i. Det har vært lagt ned 
et betydelig arbeid for å innhente og 
oppdatere medlemsregisteret i Byneset 
IL. 

Revisjon av idrettslagets organisa-
sjonsplan
Byneset IL har en god organisasjons-
plan.  Revisjonen har som mål at man 
skal ha en oppdatert og helhetlig organi-
sasjonsplan som beskriver dagens orga-
nisering og drift i idrettslaget. Revidert 
organisasjonsplan vil legges fram for 
årsmøtet 2018. 
Som et ledd i revisjon av organisasjons-
planen, settes også kompetanseutvik-
ling for styremedlemmer på dagsorden. 
Alle styremedlemmer i idrettslaget er 
invitert til kurs i praktisk styrearbeid 
med Sør-Trøndelag idrettskrets. 

Ansettelse av administrasjonsleder
Årsmøtet 2017 ga styret fullmakt til å 
ansette administrasjonsleder.
Styreleder har innhentet erfaringer 
fra Buvik IL og Byåsen håndball ang 
konsekvenser av å påta seg et arbeids-
giveransvar for administrativt ansatte i 
idrettslag.  Det er utarbeidet funksjons-
beskrivelse og stillingen er lyst ut. Se 
utlysning i bladet. 
Det er opprettet et tilsettingsutvalg be-
stående av Merete Blokkum, Jon Stene 
Opland og Tore Lervang som gis full-
makt til å kartlegge og intervjue mulige 
kandidater. Innstilling legges fram for 
Hovedstyret før ansettelse. 

Oppfølging av hallvaktavtale med 
Trondheim kommune
Samarbeidsavtalen med Trondheim 
kommune om hallvaktordningen i By-
neshallen er revidert. 
Revisjonen skjer på grunn av krav fra 
brannvesenet. 
Det er tilført et nytt punkt i selve avtalen 
om brannvern og sikkerhet, samt ekstra 
i vedlegg og generell info/arbeidsbe-
skrivelse for idrettshallverter, punkt 

Nytt fra Hovedstyret
9 Brannvern. Det skal gjennomføres 
teoretisk og praktisk øvelse annethvert 
år. Nå til høsten skal det gjennomføres 
praktisk brannøvelse i hallene.  Vi kom-
mer tilbake med mer informasjon om 
dette. 
Hallvaktene for høsten 2017 er fordelt 
mellom håndballavdelingen, fotbal-
lavdelingen, ski/ friidrettsavdelingen, 
Sjøsport, Byneset RG, Leinstrand IL og 
Byneset Leinstrand Skolekorps.  

Rekruttering av leder til Fotballav-
delingen
Ved årsmøtet 2017 hadde ikke valgko-
miteen klart å finne kandidat til vervet 
som leder av fotballavdelingen. De 
øvrige styremedlemmene har fordelt 
lederoppgavene mellom seg for å sikre 
at avdelingen kan ivareta sine oppga-
ver og aktiviteter. Vibeke Langørgen, 
som er medlem av avdelingsstyret for 
fotball, har nå sagt seg villig til å være 
leder fram til årsmøtet i 2018.

Samarbeidsavtale med Leinstrand 
IL
Det er avholdt møte med Leinstrand IL 
og ny samarbeidsavtale er signert. 

Johanne Storler og Merete 
Blokkum setter stor pris på 
samarbeidet mellom Leinstrand 
og Byneset idrettslag.

Samarbeidsavtale 
mellom Leinstrand IL 
(LIL) og Byneset IL 
(BIL)

Idrettslaget har og har hatt et 
langvarig og godt samarbeid med 
Leinstrand idrettslag. Vi gjengir her 
ordlyden i avtalen:

Bakgrunn
BIL og LIL har et utstrakt samarbeid 
allerede. Idrettslagene er enige om å 
vedlikeholde og utvikle samarbeidet 
til beste for klubbene og klubbenes 
medlemmer.

Formål
Sørge for at barn og unge får et så 
godt aktivitetstilbud som mulig i sitt 
nærområde (Leinstrand og Byneset). 
Det innebærer å slå sammen lag der 
det er nødvendig for å sikre at de 
respektive aldersklasser får et tilbud 
innen sin idrett enten på Byneset 
eller på Leinstrand. 

Virke
Samarbeidet innebærer at LIL og 
BIL, både utad og innad, er klare på 
at de er de foretrukne samarbeids-
lagene for hverandre. Avdelingsle-
derne koordinerer samarbeidet lag 
og klasser imellom. 

Markedsføring
De aktiviteter / avdelinger som den 
annen part ikke har, skal av begge 
parter markedsføres både ved pre-
sentasjoner, hjemmeside (link til 
siden) og i andre sammenhenger.

Samarbeid med andre
Samarbeid med andre kan kun skje 
etter avtale mellom BIL og LIL når 
en ikke er i stand til å etterleve av-
talen. Slike avtaler må klareres av 
styrelederne i LIL og BIL. 

Samarbeidsmøter
Det legges opp til to samarbeidsmø-
ter pr år, en på våren og en før jul.

Varighet 
Avtalen ratifiseres årlig i samar-
beidsmøte før sommerferien. 
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Endelig er hjemmesiden til Byneset IL operativ. 

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

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

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

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

Idrettslagets 
hjemmesider

Nybegynnerkurs i 
bridge.
Byneset Bridgeklubb inviterer til
kurs i Rye samfunnshus tirsdag
17. oktober kl 18.00 til 22.00.

Kurset går over 4 tirsdager.
Vante bridgespillere vil være
forelesere. Egen lærebok.

Kursavgift: Kr 275,-, som tilsvarer
prisen på boka. 

Velkommen til kurs!

Påmelding til Roy Olaf Sjølund 
Brekkvassmo, tlf. 958 34 469 eller 
mail  roy@brekkvassmo.no.

Norsk
Bridgeforbund20. og 22. juni 2017 ble det arrangert 

Sykkel NM. Det var surt og kaldt for 
deltakerne i lagtempoen. Men under 
det individuelle temporittet skinte 
sola og mange hadde tatt turen ut 
for å oppleve stor idrett og vinneren 
Edvald Boasson Hagen på nært hold. 
Byneset IL og Leinstrand IL bidro 
med vakthold langs Spongdalsvegen 
og Hangerslettvegen.

Svein Ove Eimhjellen, frivillighets-
ansvarlig i TVK under Sykkel NM 
2017 sendte følgende melding etter 
arrangementet:
”Vi kunne ikke klart arrangemen-
tet uten god hjelp fra Byneset IL 
og Leinstrand IL som påtok seg det 
meste av vakthold på hele Byneset. 
Lokal kunnskap og lokale krefter var 
uvurderlig bidrag til et vellykket ar-
rangement.”

Sykkel NM 2017

Edvald Boasson Hagen holdt stor fart 
opp Høyemsliene.

707074
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Hanne Vikan

10.juli ble den tredje utgaven av mot-
bakkeløpet ”Storheia Opp” arrangert. 
70 deltakere i alle aldre tok turen opp til 
Bymarkas tak, 565 moh. En av initiativ-
takerne, Rune Petter Vikan forteller at 
en uhøytidelig familie- og nabokonkur-
ranse ga ideen til ”Storheia opp”. De to 
første årene var deltakermassen bestå-
ende av familie og naboer, og utgjorde 
5-6 deltakere. Årets arrangement fant 
veien ut på en av bygdas facebooksider, 
og responsen ble større enn noen på for-
hand kunne ha forutsett.

Arrangementet besto av en tur/trim-
klasse og en konkurranseklasse. Det var 
med andre ord mulig å komme både for 
å nyte godt selskap, natur og skikkelig 
trim i nærområdet, men også å forsvare 
æren ovenfor kjente og ukjente fra flere 
generasjoner i kampen mot melkesyra. 
Start var oppe hos Olaf Grostad Olsen. 
Løypa byr på variert terreng over skogs-
vei, sti og myr.  Tur/trimklassen startet 
først og skapte god stemning med heia-
rop i løypa etter hvert som konkurran-
seklassen kom i gang. Vinneren i kon-
kurranseklassen ble Håkon Hoem Olsen 
med løyperekord på imponerende 24 
min og 40 sek. 

”Storheia opp”

Vel fremme på Storheia 565 moh.

”Storheia opp” er et dugnadsbasert ar-
rangement uten deltakeravgift. Sekre-
tariat og organisert tidtaking manglet 
også, uten at dette la noe hinder for 
gjennomføringen. Det er utrolig gøy 
at det er mulig å samle 70 personer til 
et uhøytidelig arrangement uten alt for 
store forberedelser. Disse rammene gjør 
at arrangørjobben blir overkommelig, 
samtidig som man kan tilby gratis del-
takelse. Å dele en mandag ettermiddag 

med 70 andre i nydelig solskinn og by-
nesnatur var en stor opplevelse. Etter 
turen ble det servert obligatoriske kaffe, 
vafler og saft ved Elin R. Olsen. God 
stemning, artig å møte naboer og kjen-
te. Rune Petter sier det gode oppmøte 
gjør at ”Storheia opp” vil bli et årlig fast 
arrangement. Første mandag i juli vil 
være fast dag. Arrangørene oppfordrer 
bynesinger til også å ta med kolleger, 
venner og famille utenfor bygda. 

Den norske modellen ”sterk og stø-
dig” baserer seg på flere internasjonale 
studier, som har undersøkt effekten av 
balanse og styrketrening for eldre, med 
risiko for fall og funksjonssvikt.

Tilbudet er rettet mot hjemmeboende 
eldre 65+, som begynner å merke dår-
ligere balanse, dårligere gangfusjon og 
som er redde for å falle. Trondheim 
kommune har drevet treningsgruppe for 
seniorer siden 2006. Det er fysiotera-
peuter fra kommunen som kurser andre 
fysioterapeuter og frivillige til å bli in-
struktører.

I fjor ble det startet en gruppe i gym-
salen på Rye skole. Det ble veldig po-

pulært. Vi har vært over 25 trimere på 
trening. Det er så mange at en ny gruppe 
begynner på Folkvang i høst. Trenin-
gen er en dag i uka. På Rye mandager 
kl.13.15-14.15. På Spongdal torsdager 

kl.11-12. Hver time begynner med opp-
varming, så kondisjon, styrke og til slutt 
balanse. Øvelsene er enkle. Det er lett å 
følge med, men de er effektive.

Det er aldri for seint å komme i god 
fysisk form, og det finnes ingen øvre 
aldersgrense for treningseffekten. Vi el-
dre er en blandet gruppe når det gjelder 
fysisk kapasitet og funksjon slik at alle 
kan være med. Husk at trening er fersk-
vare. For at kroppen kan utføre hver-
dagsaktiviteter vaske gulv, gå trapper, 
gå tur osv., må den aktiviseres. Dette 
trener vi på.

Vel møtt til seniortrim.
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SØKNAD PÅ LEGATMIDLER 
SOM UTDELES I 2017 
Byneset felleslegat for utdanning
Legatets midler kan deles ut til ungdommer på Byneset som er 
elever ved folkehøyskoler eller videregående skoler med naturbruks-
fag. Alle typer folkehøgskoler er aktuelle. Skjetlein vgs og Øya vgs er 
eksempler på slike videregående skoler.

Søknaden på legatmidler må inneholde opplysninger om kostnader 
ved utdanningen og opplysninger om eventuelle andre stipendtilde-
linger. Husk å oppgi ditt kontonummer! Søknaden sendes:

Byneset felleslegat for utdanning
v/Olav Noteng
Høyemshaugen 53, 7074 Spongdal.
Epost: 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 Byneset kommune. 
Det forutsettes at formålet ved alle søknader som innvilges, skal 
dekke behov for helse og sosial omsorg. Søknad på legatmidler 
med opplysninger om kontonummer sendes:

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

Stiftelsen NBGF (Nordbygdens Gammeldans-
forening) Byneset-bidrag
Formålet er å støtte ulike tiltak til allmennyttige formål for befolknin-
gen på Byneset. Støtte kan søkes av lag og foreninger, samt private 
og offentlige institusjoner. 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 allmennyt-
tige formål innenfor Byneset gamle kommune. Pengene skal bru-
kes til positive tiltak som kommer bygda til gode.
Søknaden sendes til:

Byneset fjellstyre
v/ Arnold Hamstad
Leinstrandveien 562, 7083 Leinstrand

Søknadsfrist for alle er 1. november 2017. 

I forrige nummer av idrettsbladet skrev vi at 
medlemskontingenten lot vente på seg. Forsin-
kelsene var knyttet til bruk av nytt elektronisk 
medlemsregister. Norges Idrettsforbund krever 
at alle medlemmer skal registreres elektronisk 
og individuelt. Dette medførte at vi måtte fjerne 
familierabatten. Medlemskontingenten er derfor 
kun kr 100,- pr medlem, som er minstesatsen 
fastsatt av NIF.

Kontingenten for 2017 er nå sendt ut til alle med-
lemmer som er registrert med e-postadresse. Har 
du ikke mottatt faktura for kontingenten så kan 
du sende en mail til post@bynesetil.no eller re-
gistrere deg som medlem på bynesetil.no.

Byneset IL ønsker flest mulig medlemmer som 
bidrar til et positivt og godt aktivitetstilbud på 
bygda.. Et medlemskap i Byneset IL gir mulig-
het til å delta i idrettslagets aktiviteter. Medlem-
skapet i idrettslaget gjør også at du er dekket av 
idrettslagets forsikringer. Antall medlemmer hos 
Byneset IL fastsetter tilskudd fra kommune og 
idrettsforbund, som igjen gir oss mulighet til å 
opprettholde et godt aktivitetstilbud på Byneset.

Har du husket å 
betale medlems-
kontingenten?

Gjensidiges 
barneidrettsfor-

sikring
Alle barn som er medlem eller deltar på 
aktiviteter hos et idrettslag tilknyttet Nor-
ges Idrettsforbund er forsikret gjennom 
Gjensidiges barneidrettsforsikring. Forsik-
ringen gjelder for barn frem til den dagen 
de fyller 13 år, og dekker idrettsskader og 
ulykker som inntreffer under organisert 
aktivitet. Barn over 13 år dekkes av sine 
særforbund. Vilkår og forsikringsbevis fin-
ner man link til på Byneset IL sine hjem-
mesider. 
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Graneggen
Bilglass og Solfilm
Trondheim - Byneset  73 901970

10 år som selvstendig 
bilglassfirma, over 18 års erfaring 
med bilglass.

Steinsprutreparasjon og ruteskift 
på alle bilmerker.

Solfilm for de fleste biler.
 
Godkjent bilglassverksted av 
Statens Vegvesen.

Jeg henter og bringer personlig 
din bil på Byneset.



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

Vi støtter idretten på Byneset

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

Tlf.: 72 84 67 75

Laila og Kolbjørn Frøseth
Myrsundveien 28, 7074 SPONGDAL

Tlf. 926 63 770

KLUKK-KLUKK
       eggutsalg
KLUKK-KLUKK
       eggutsalgVi utfører:

Tomtegraving Natursteinsmuring
Veibygging Massetransport  Riving
Planering Vann- og avløpsarbeid

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

SPONGDAL   -   Tlf. 72 84 40 10

Vi utfører nybygg-tilbygg-rehabilitering-varme-sanitær

Glenn Jacobsen 40694600 • Terje Meek 40694700

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

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

Kia Trondheim

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

DIN NÆRBUTIKK

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

7074 Spongdal  Tlf.: 926 91 400

• Vi reparerer og skifter alle bilglass
• Vi henter og bringer bilen hjemme 

eller på jobb uten ekstra kostnad
• Gratis lånebil
• Vi vasker alle glass ut og 

innvendig samt støvsuger og tar 
en lett rengjøring innvendig.

Ivar Lykkes vei 4, 7075 Tiller, tlf. 73 79 02 10 – 
Haakon IIV gt Lade (Dekk1 lokalene) tlf. 73 79 02 02 
www.steinspruten.no

Trondheim - Byneset

73901970

BRANNSIKRING

Telefon 92 68 25 55
www.rhprosjekt.no

707074


