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Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag  
30. november 2004 

torsdag, 24. mars 2005, 
23:06 

Red: Jonni Roar Larsen 

Innholdsfortegnelse: 

1. Godkjenning av dagsorden. 
2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka. 
3. Behandle lagets årsmeldinger, herunder gruppenes årsmeldinger. 
4. Behandle lagets regnskap, herunder gruppenes regnskap i revidert 

stand. 
5. Behandle innkomne forslag. 

• Trimavdelingen innlemmes i Allidrettsavdelingen 
6.  Fastsette medlemskontingent. Styrets forslag: 

• Familiemedlemskap endres fra 350,- til 500,- pr. år 
• Aktive og passive medlemmer, satsene beholdes uendret. 

7.  Vedta lagets budsjett, herunder gruppenes budsjett. 
8.  Bestemme lagets organisasjon. 
9.  Valg. 

•    Side 2:           Dagsorden årsmøte. 
•    Side 3:           Årsmelding for Hovedlaget. 
•    Side 4:           Årsrapport fra Skiavdelinga. 
•    Side 5:           Årsrapport fra Allidretten 
•    Side 6:           Årsrapport fra Friidrett 
•    Side 7:           Årsrapport fra Trimavdelinga 
•    Side 8-18:       Årsrapporter fra fotballgruppa 
•    Side 19-22      Regnskap 
•    Side 23:         Valgkomiteens forslag for 2004 
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Arbeidsutvalget har dette året bestått av 
følgende: 
Leder:                          Gisle Askheim 
Nestleder:                     Kristoffer Fjeldvær 
Sekretær:                     Jonni Larsen 
Kasserer:                      Torbjørn Krogh 
Styremedlem:               Kjell Overskott 
Utdanningskontakt:       Turid Finserås 
Varamedlemmer:           Amund Grønflaten 
                                    May Kristin Sand 
 
Arbeidsutvalget samt følgende gruppe-ledere 
har utgjort styret: 
Skiavdeling:                  Bjørn Hallgeir Sand 
Fridrettsavdeling:          Magne Tung 
Fotballavdeling:             Nina Fjeldvær 
Allidrettsavd.:                Steinar Rostad 
 
Det er siste år avholdt 9 styremøter. 
 
2004 har vært et godt år for Stadsbygd Id-
rettslag, med stor aktivitet og flere gode re-
sultater. Fotballavdelinga fortsetter de siste 
åras utvikling med rekordhøy deltakelse, hvor 
det i år til sammen har vært 16 lag fra knøtt 
og oppover. Også i år ble det stilt lag i Nor-
way cup, hvor Jenter-19 gjorde en god inn-
sats.  
 
Skiavdelinga har flere utøvere som har opp-
nådd gode resultater, med deltakelse i Nor-
ges-cup, T.E-cup, Hovedlandsrennet for 14-
15 åringer, ungdommens Holmenkollrenn og 
ungdommens Holmenkolstafett. Idrettslagets 
frontfigur Espen Rian har deltatt i worldcup-
renn, og oppnådde bronsemedalje i NM kom-
binert sprint. Espen er et godt forbilde for 
lagets øvrige utøvere, og ved høstens ski-
samling i Granlund deltok han som trener og 
utgjorde en viktig inspirasjonskilde for unge-
ne.  
 
Friidrettsavdelinga deltok i år med eget ju-
niorlag i Holmenkollstafetten, noe som er re-
spektabelt og kunne stille med 15 gode juni-
orløpere. SIL stilte med 2 lag i St.Olofsloppet, 
og nok engang ble det 4 dager lange loppet 

avsluttet med sekundstrid mot Fosen Løpe-
klubb, denne gang med 1 sekund i Løpeklub-
bens favør.  
 
Sist men ikke minst må nevnes Allidretten, 
hvor det ”kryr” av unger når de har arrange-
ment. De har virkelig klart å få ut de minste 
ungene, og oppnår masse leik og glede kom-
binert med idrett og fysisk aktivitet. Det be-
klagelige er at siste sesong var relativt snø-
fattig, og at vi ikke fikk flere lørdager med 
gode snøforhold i det flotte skileikanlegget 
som nå er etablert i Granlund. Her har Al-
lidretten tilrettelagt et supert anlegg med 
preparering av bakker og løyper i mange va-
rianter, godt egnet for familieutflukter og ski-
leik for store og små uansett ferdighetsnivå. 
Skileikanlegget har også lys, og kan brukes 
om kveldene. 
 
Nærmere detaljer fra hver avdeling kan leses 
under avdelingenes egne årsrapporter. Disse 
viser at det er en stor mengde folk som ned-
legger en betydelig innsats med frivillig ar-
beid for at unger/ungdom på Stadsbygda 
skal ha et godt tilbud innen idrett og fysisk 
fostring. 
 
Økonomisk har 2004 vært bra, hvor avde-
lingene har utvist god budsjettdisiplin, og vi 
står igjen med et overskudd tilnærmet som i 
budsjett. Vi håper å kunne fortsette med 
sunn økonomisk drift, dette vil være viktig 
med tanke på de invisteringene som er plan-
lagt på Stadsbygd stadion, med kunstgress-
bane og oppgradering av løpebanen.  
 
Takk til alle aktive, trenere, tillitsvalgte og 
andre hjelpere for godt utført arbeid siste år.  
 
Stadsbygd 28. november 2004 
Gisle Askheim, Kristoffer Fjeldvær, Jonni Larsen, 
Torbjørn Krogh, Kjell Overskott, Turid Finserås. 

Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. 
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Skisesongen 2003/2004 starter som alltid 
(for noen) med sommerskiskole i Meråker i 
juli/august. De får her en forsmak på hva 
som venter dem når barmarkstreningen 
starter i begynnelsen av oktober. Fra de som 
har vært der, så anbefales dette på det ster-
keste. 
 
Vi fulgte opp treningssamarbeidet med Fjel-
lørnen, i tillegg kom også Skauga med. Så 
når vi startet barkmarkstreningen var 3 klub-
ber representert, og opptil 40 barn/ungdom 
på treningene, meget bra.   
I år som i fjor hadde vi en høstsamling på 
Brettingen, det ble også i år en suksess 
både sportslig og sosialt. Enkelte var også 
med til Bruksvallarne i slutten av november, 
for å få sine første økter på ski. Dette har 
blitt en tradisjon med suksess, og arrange-
res i samarbeid med Fjellørnen. 
 
Når snøen endelig kom ble det full aktivitet 
fom januar og frem til begynnelsen av april 
med diverse renn rundt om i Fosen, Sør-
Trøndelag og Norge. I TE-Cup (Trønder 
Energi cup; fra 12 år og oppover) hadde vi 
med; Aslak, Martin, Sølvi, Heidi Anette, 
Christian, Kine, Knut Ivar og Anniken. Knut 
Ivar og Kine deltok i Midt-Norsk 13-14 år, 
Anniken og Kine deltok i ungdommens Hol-
mekollrenn (12-13 år), Christian deltok også 
i hovedlandsrennet. Juniorgruppa besto av 
Ståle , Aslak og Martin. Aslak og Martin del-
tok i Norges-cupen, der de startet sesongen 
bra, men fikk høsten delvis ødelagt pga ska-
de og sykdom. Så må vi ikke glemme vår 
egen landslagsløper, Espen Rian, som var 
med kombinertlandslaget denne sesongen. 
Med andre ord, Stadsbygd IL er godt repre-
sentert rundt om på landets langrennsarena-
er. Sesongens beste prestasjoner sto nok 
Christian og Espen for Christian ble krets-
mester på 5 km friteknikk oppe i Tydal, det-
te var bl.a. med på å kvalifisere han til Ung-
dommens Holmekollstafett, dette er en 
kretsstafett hvor kun de 2 beste fra hver 
krets i den enkelte årsklassen blir uttatt for å 
representere Sør Trøndelag skikrets. Christin 

gikk på 2 laget, og gikk inn til en fin 8 pl i 
den TV sendte stafetten. Espen avsluttet se-
songen med en glimrende 3 plass i NM 
Sprint. Gratulerer Christian og Espen! (og 
Stadsbygd IL) 
 
Selv så arrangerte vi Granlundrennet den 4 
januar med 84 deltagere og Einrides Minne-
renn den 31 januar med ca 100 deltagere. 
Disse arrangementene byr som regel på 
noen utfordringer, men i arrangementstaben 
har vi mange som har stilt opp på tilsvaren-
de arrangement en ”mannsalder” snart, og 
det gjør alt så mye enklere for oss i skigrup-
pa. En stor takk til dere ! I tillegg arrangerte 
vi 4 karusellrenn i perioden 28 jan – 03 
mars, her hadde vi 102 deltagere. Snøen 
forsvant tidlig, så vi rakk dessverre ikke å 
arrangere klubbmesterskapet for 2004, dette 
prøver vi å avholde des. 2004. Storhaugren-
net måtte vi dessverre avlyse grunnet snø-
mangel. 
 
Skigruppa vil med dette takke alle hjelpere, 
og ikke minst de aktive med en fantastiske 
sesong i 2003/2004. Med 102 deltagere på 
karusellrenn, skulle det tyde på at rekrutte-
ringen er bra, håper at flere av disse også vil 
komme på våre skitreninger fremover. Star-
ten på sesongen 2004/2005 ser pr 221104 
meget lovende ut. 
 
Wiggo Rian, Benjamin Schei, Ragnar Solem, 
Håkon Rønning, Jon Egil Hermstad, Kristof-
fer Fjeldvær og Hallgeir Sand. 

Årsrapport for skiavdelinga. 
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Før aktivitetene for året 2004 startet, gjen-
nomførte vi i Allidrettsgruppa en dugnad i 
skileikanlegget, for få den siste lyskasteren 
på plass. Hele anlegget var nå klar for bruk, 
bare snøen kom. Heldigvis ble det mulig å 
utfolde seg i anlegget på nyåret. Den opti-
male skileikdagen var en lørdag det ble ar-
rangert skirenn i Granlund. Unger fra hele 
Fosen var til stede, og været var strålende. 
Sol fra skyfri himmel, og ca. 8 – 10 minus-
grader. Bedre reklame kunne ikke skileiken 
ha fått. Dessverre kom det ikke så mye mer 
snø resten av vinteren, og aktiviteten for-
svant med snøsmeltingen.  
                                          
I mai ble de fire terrengløpenekveldene ar-
rangerte ved museet. Løypa som vi hadde 
ordnet i Grønningsmarka, hadde siden sist 
blitt ødelagt av vandaler. Vi bestemte oss for 
ikke å bruke veldig mye tid på å ruste opp 
ny hinderløype i denne omgang, men bruke 
det flotte område nede på museet som er 
ypperlig for slike aktiviteter. Deltakelsen var 
på det jevne, ca 60 barn hver gang. Også i 
år avsluttet vi denne aktiviteten med en tri-
velig grillaften i Grønningsfjæra, med pre-
mieutdeling, bålkos og leik. 
 
Etter sommerferien startet vi opp med friid-
rettskarusell på Stadsbygd stadion. Øvelsene 
var som vanlig kast, lengde, hinderløype og 
60meter. Også i år var det svært stor opp-
slutning på friidrettskarusellen, tross været. 
Det var regn nesten hver kveld vi hadde ak-
tivitet, og vi måtte utsette den siste kvelden 
p.g.a. regn, vind og overvann på banen. Til 
tross for dette deltok 96 barn på friidrettska-
rusellen!. 
 
I høst har vi startet opp med aktivitet i gym-
salen. Vi gjennomfører 4 mandagskveder 
med aktivitetene hinderløype, leik med ball 
og leik uten apparat. Avslutningen på denne 
aktiviteten blir som vanlig Nissemarsj i Gran-
lund Dette arrangementet har nærmest blitt 
tradisjon, og er noe alle gleder seg til. 
 
Aktiviteten har i 2004 vært på det jevne. Vi 

har konsentrert oss om aldersgruppen 3 – 9 
år, og føler at interessen har vært god. Vi 
har forsøkt å legge aktiviteten til dager og 
tidspunkt som koliderer minst med andre 
aktiviteter som fotball og musikkorps. Det er 
imidlertid umulig å finne dager der det ikke 
foregår annen aktivitet, og som gjør at bar-
na må velge. Vi har også aktivitet for ”barn 
med spesielle behov”. Det er synd at så få 
benytter seg av dette tilbudet. 
 
Fortsatt mangler vi aktiviteter for alders-
gruppen 10 – 12 år. Vi som har deltatt i 
gruppen føler at vi ikke har kapasitet til å 
arrangere enda flere aktiviteter, da de fleste 
av oss deltar på mye annet. Vi håper valgko-
miteen greier å skaffe flere personer, spesi-
elt damer, til å være ledere for allidretten. Vi 
mener at det arbeidet som vi gjør for de 
minste barna er svært viktig. Aktiviteten gir 
barna mulighet til å trene opp både moto-
rikk, balanse og koordinasjon, samt at de får 
være sosiale ute i friluft. Dette er også en 
god rekruttering til andre idretter. 
 
Vi skal også ha en dugnad i skileikanlegget 
for å fjærne busker og nyskudd. Det eneste 
som nå mangler er sikkerhetsnett og polst-
ring på enkelte trær. Dette håper vi går i or-
den snart. Idrettslaget har søkt idrettsrådet i 
Rissa om midler til dette. Vi har også søkna-
der inne til Friluftslivets Fellesorganisasjon 
om midler til hinderløype i Grønningsmarka, 
samt kjentmannsposter på Stadsbygd. Dette 
i forbindelse med Friluftslivets år 2005 
 
Allidrettsgruppa har i år bestått av følgende 
ledere: 
Gry Ellevseth, Tor Langsæther, Håkon Røn-
ning, Jonni Larsen, Per Martin Ulfsnes, Ebbe 
Brødreskift Børge Søraas og Steinar Rostad. 
 
 
 
 

Årsrapport for allidrett. 
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Friidrettsavdelingen er ferdig med en god se-
song. Oppslutningen om treninger og konkur-
ranser både lokalt og regionalt har vert bra, 
selv om vi kunne ønske oss større oppslutning 
fra andre klubber på egne arrangement. 
Trond Selbekk og Benjamin Schei var med 
som funksjonærer i Trondheim under jr-NM . 
 
Treninger: 
Treningene gjennom sesongen har også i år 
blitt ledet av Trond Selbekk to til tre ganger i 
uken. Med utgangspunkt fra stadion har tre-
ningene foregått i området opp mot Bliksås. 
Miljøet er godt og stemningen god på trening-
ene. Det er fremdeles tynt med jenter og der 
er også ønskelig med flere foreldre som er 
med på treningsrunden, selv om noen er vel-
dig flinke til å delta. 
 
Deltagelse på stevner: 
De aller ivrigste i laget er med på store og 
små stevner og stafetter i runt om i Trønde-
lag. Det toppet seg med massemønstringen 
St.Olavsloppet der vi deltok med to lag og 
oppnådde gode plasseringer . Årets løp var 
det raskeste vi har prestert på alle 17 årene vi 
har løpt. Av større stevner kan nevnes: 
 

Ø Holmenkollstafetten.  Juniorlag 
Ø Stjørnastaffeten  
Ø Ranheimsstafetten 
Ø Øyastafetten 
Ø Statoillekene 
Ø Ungdomsmesterkapet. 
Ø Trondheimslekene 
Ø St.Olavsloppet 2 lag 
Ø KM S-Trøndelag 

 
Egne arrangement: 

Ø Biatlon (sykkel + løp)med god del-
tagelse under fine forhold.  

Ø Rekruttstevner. 
Ø Fosenløpet 
Ø Måneferden 
Ø Idrettsmerkeprøver 

 
Resultater: 
Det har også i år blitt oppnådd meget gode 
resultater av enkelte utøvere. Også yngre  

 
utøvere hevder seg meget godt både i stafetter 
og hver for seg. Kine Gjermstad, Arne Lein, 
Trygve Øvergård, Knut Ivar Nordvik og Christi-
an Fredrik Sand fikk representere S-Trøndelag 
FIK i interkretskamper i sommer med gode re-
sultater. Jon Are Hermstad reiste til UM på Fa-
gernes og deltok på 200m og lengde med god 
innsats. 
 
Rekruttering: 
Rekrutteringen kan framdeles bli bedre. Det er 
noen nye utøvere som kommer, også fra nabo-
bygdene, men det er fremdeles tynt med ut-
øvere i eldre klasser og i jenteklassene. 
 
Konklusjon. 
Bra bredde med unntak av jenter, i yngre og 
mellomste klasser med gode resultater. Vi sliter 
med å holde på utøvere som er ferdige på med 
skolegang på bygda. Det hadde vert ønskelig 
med flere utøvere fra naboklubber og klubber 
på sørsiden av Trondheimsfjorden på de ar-
rangementene vi har. 
 
Tilslutt en takk til alle friidrettsintreserte, foreld-
re, funksjonærer, trenere og ledere for innsat-
sen i år, og lykke til videre. 
 
 
For friidrettsavdelingen 2004 
 
Magne Tung 
Trond Selbekk 
Hans Petter Grønning 
Svein Olav Nilsen 
Terje Solemsaunet 

Årsmelding friidrett. 
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T rimgruppa har det siste året ikke 
hatt noen leder som har møtt på 

hovedstyremøtene. Men noen  
aktiviteter til trimgruppa har gått sin 
gang. 
 
Aktiviteten i bassenget har vært koor-
dinert av Reidar Lorentzen og Harriet 
Gjermstad. Kommunen har i 2004 en-
drett  på åpningstiden av basseget, 
slik at vi først kommer i gang etter jul. 

Årsrapport trimavdelinga. 

Det ble lagt is på skøytebanen før jul 
i før jul i fjor, men pga værforholde-
ne ble sesongen nokså kort. 
 
Pga liten aktivitet så er det foreslått 
at trimgruppa innlemmes i allidret-
ten.  
  

Deltagere på Ranheimstafetten. 2004. 
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Årsrapport fotball 2004. 
Vi har lagt nok en sesong bak oss, med 
gode resultater. Vi har nok et år klart å øke 
antall aktive. I år har vi vært hele 190 spille-
re med stort og smått. Dette skyldes også 
tilskudd av spillere fra både Rissa og Vanvi-
kan på J19 og G16. 
Vi har hatt 25 trenere fordelt på 16 lag. 
Må rette en stor takk til dem for deres inn-
sats med ungene. Fotball er en populær 
idrett både for jenter og gutter, men vi kan 
ikke holde denne aktiviteten uten så stor 
innsats fra frivillige foreldre/personer.  
Det er ikke enkelt å få det til å gå opp med 
16 lag som skal spille kamper og trene på 1 
bane. Det må bli noen kollisjoner, derfor 
håper vi veldig på at kunstgressbanen skal 
stå ferdig i løpet av sommer/høsten 2005. Vi 
vil fortsatt ha bare en bane, men den kan 
benyttes tidligere på våren, lengre utover 
kveldene og lengre utover høsten. 
Vi har i år som sagt hatt 16 lag fordelt på 3 
knøttelag, 3 minigutter, 2 minijenter, 1 lille-
jenter, 1 lillegutter, 1 småpiker, 1 smågut-
ter, 1 jenter, 1 gutter, 1 piker19 og 1 dame-
lag. 
 
I sommer arrangerte vi igjen fotballskole for 
ungene fra 7- 14 år, med om lag 80 unger. 
Grendacupen ble arrangert med stort hell 
dagen etter. I år var det Valsåmyra som fikk 
et napp i vandrepokalen etter seieren over 
Markabygda. 
I mars var vi samlet om lag 70 spillere og 
ledere i Meråker på treningssamling. Her 

hadde vi faglig utvikling for både spillere og 
trenere. Det var en meget vellykket tur og 
ungene ønsket en tilsvarende tur på høsten. 
Den ble avviklet i november, da med bare 
en overnatting. Dette tar vi sikte på blir en 
årlig tur for disse aldersgruppene: P14,G14,
J16,G16 og J19. 
 
Etter noen utsettelser fikk vi arrangert mini 
og knøtteturnering på banen helga før sko-
len startet igjen i høst. Da samlet vi 152 
spillere fra hele Rissa og Leksvik kommune. 
Det var en vellykket turnering for både spil-
lere og foreldre som var å kikket på sine. 
Dette er en populær turnering som vi i år 
arrangerte for andre gang og satser på at 
den skal bli en tradisjon.  
 
Vi ble tidlig i år utvalgt fra kretsen til å være 
en sentral jenteklubb i Trøndelag. Med det 
skal vi være ansvarlig for å etablere samar-
beid mellom klubbene, være bindeleddet for 
å øke kompetansen gjennom økt utdanning 
og ikke minst ha ansvar for spillerutvikling 
på Fosen. 
 
Som instruktører på spillerutvikling her har 
vi Tor Langsæther(sportslig ansvarlig), Stei-
nar Hansen, Frøyne Lund(Vanvik), Egil Ham-
mer, Hallgeir Kruksve(Leksvik) og Tore Ste-
gavik(Vanvik). De har gjort en kjempeinn-
sats med talenter fra hele Fosen både på 
gutte og jentesiden. Undertegnede har hatt 

(Fortsetter på side 9) 

www.stadsbygd-sparebank.no 
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ansvar for det administrerende arbeidet.  
Hovedfokuset til nå har vært 90 mod jenter 
og 91 mod gutter, men hadde i vår også 89 
mod jenter og 90 mod gutter inne på tiltak. 
Disse var på kretsturnering på Steinkjer og 
ut fra den kvalifiserte Tina Sylte seg til ta-
lentleir på Melhus på august. 90 mod jenter 
og 91 mod gutter var samlet til en kartleg-
gingsturnering på Løkken hvor alle talentene 
i Sør-Trøndelag deltok. På denne turnering-
en hadde Marit Butli Hammer, Daniel Rørvik 
Davidsen og Kenneth Aasan kvalifisert seg 
fra oss. Etter jul skal vi i tillegg ha fokus på 
91 mod jenter og 92 mod gutter. 
Noe vi må jobbe med fram til da er rekrutte-
ring av minst 2 instruktører til. 
Som sagt skal vi være bindeledd for å øke 
samarbeidet mellom klubbene i Fosen. Vi 
har allerede hatt møter med Rissa og Vanvi-
kan om hva som må gjøres for at fotballen 
skal holde seg oppe også på seniorsiden. 
Her har tanker om overbyggingsklubb bestå-
ende av Rissa, Vanvik og Stadsbygd vært 
luftet. Dette for at vi nå ser at alle klubbene 
sliter med å holde på spillere etter at de er 
fylt 16 år. Dette gjelder både dame og herre 
siden. Dette er et tema som skal drøftes og 
diskuteres fram og tilbake før vi kan ta et 
standpunkt til det.  
 
Et punkt kretsen har terpet ekstra på i år er 
rekruttering av dommere. Klubbene som 
ikke har dommere blir hvert år tildelt bot på 
flere tusen kroner. Dette er noe vi slipper, 
takket være våre 3 dommere som ble utdan-
net i fjor vår. Geir Arild Hermstad, Tom And-
re Bredesen og Kurt Hermstad. De 2 sist-

nevnte har ikke vært så aktive i år grunnet 
sykdom og skole, men Geir har virkelig stått 
på og dømt. En stor takk til han for det.   
 
Jeg vil med dette rette en stor takk til alle 
som har vært med dette året, både trenere, 
foreldre, styre og spillere. Det er en helt uvur-
delig innsats som legges ned hvert år for å få 
ei så stor gruppe til å gå bra. Tusen takk til 
dere alle og vel møtt til en ny sesong snart. 
 
På vegne av styret 
Nina Fjeldvær 
Leder Fotball 
 
Øvrige styremedlemmer har vært Egil 
Hammer, Per Eirik Kjørsvik, Geir A. 
Hermstad, Tor Johansen, Emilie Neeraas 
og Eva Johnsli 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


10 

 
Knøttelagene i år har bestått av 3 lag, Stadsbygd rød, Stadsbygd blå og Stadsbygd gul. Det har 
vært 10-12 spillere på hvert lag å veldig bra oppmøte på trening og kamper gjennom hele sesong-
en. Det har blitt 6 kamper på hvert lag mot forskjellige lag på fosen. Fremgangen på spillerne har 
vært stor i løpet av sesongen. Turneringa i høst som var i Rissa-hallen var en stor suksess, med 
meget bra oppmøte. Trenere og oppmenn takker for seg og ønsker lykke til med neste sesong. 
 

Magne, Gerald, Ebbe, Bård og Kurt. 

Årsmelding for Stadsbygd Knøtt 

 

Damer 7’er. 
Følgende spillere har deltatt på 
kamp: 

Dagrun Stegavik 
Linn Storheil 
Eli Trøen 
Mari Trøen 
Kristin W. Hagen 
Randi Kvitland 
Marit Raudberget  
Hege Bakke 
Tina Aasan 
Marit Engvik 
Tove Engvik 
Hilde Dyrendahl 

Ingunn Rokseth 
Hanne Grønbech 
Marit Grønning 
Ida Berg 
Mariann Føll 
Emilie Neeraas 
Marthe Rædergård 
Brynhild Søraas 
Vibeke Stoum 
Linn Trøen 
Hege Grønning 
Ann Mari Wemundstad. 

Damelaget har også i år deltatt i 7’er-serie 
på Fosen.  Der møtte vi Leksvik, Åfjord og 
HIL/Fevåg i en trippel serie.  Vi gikk seiren-
de ut av denne serien etter 1 tap, 1 uavgjort 
og 7 seire. 
Laget var dermed kvalifisert til å spille om 
kretsmesterskapet for Trøndelag sammen 
med Remyra, Helgådal og Spillum.  I semifi-
nalen møtte vi Remyra (på Stjørdal).  Vi vant 
denne kampen 7-2, og var dermed klar for 
finalen.  Finalen ble en reprise fra i fjor.  Vi 
måtte også i år ta turen til Helgådal.  Kam-
pen endte dessverre med et knepent tap, 3-
2. 
 
Vi vil takke alle medhjelpere og spesielt Pi-
ker 19 for hjelp til gjennomføring av sesong-
en. 
 
Ansvarlig for treningene har vært Eli Trøen. 
 
Ledere:  Vigdis Johnsli, Oddbjørn Svean og 
Jan Erik Tung. 
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Vi deltok med alle lag i vår egen turnering for knøtt og mini.  
 
Denne turneringa ble en suksess i år også. Som en avslutning på høstsesongen  deltok vi også med alle lag i 
Rissa cup.  
 
Trenerne benytter anledningen til å takke alle som har fulgt laget denne sesongen. En spesiell takk 
til alle spillerne, og alle som har stilt opp på kjøring til bortekampene eller hjulpet oss på annen 
måte. Stadsbygd mini er en kjempegjeng! 
 
Trenere/ledere for Stadsbygd mini har denne sesongen vært Amund Grønflaten, Steinar Rostad og 
Tor Langsæter. 

Årsmelding for Stadsbygd Mini 

Treninga startet i månedsskiftet april - mai på stadion. Det var fullt oppmøte fra start med mange 
ivrige spillere. Nytt av året var at knøtt og mini skulle spille 5’er fotball, så vi startet seriespillet 
med 5 lag. Nytt  var det også at vi stilte med to rene jentelag. Alle lag klarte seg godt i seriespillet, 
men jentelagene fikk tøff motstand i mot lag fra Rissa og Leksvik.  Da et par jenter sluttet, endte 
det med at vi slo sammen jentegruppene til ett lag foran høstsesongen.  
 
Vi trente en gang i uka gjennom hele sesongen, også i sommerferien. Vi hadde vanskelige tre-
ningsforhold mot slutten av sesongen da regnet høljet ned i store mengder. Treningsoppmøtet lå 
rundt 25- 30 i sesongen og 10 - 20 i ferien. Til sammen 44 spillere var innom kamper for Stads-
bygd mini denne sesongen.  
 
Disse var (Vi gjør oppmerksom på at jentelagene ble slått sammen før høstsesongen startet): 

Jenter Gul 
 
Aurora Nilsen       
Annette Valstad 
Ida Rostad 
Julie Langsæter 
Hanne Hermstad 
Nora Wårum 
Kamilla Kårli 
Nora Brødreskift 

Jenter Blå 
 
Ellen Marie Askim 
Veronica Myran 
Veronika Fjellvær 
Tina Tung 
Mette Hermstad 
Sara Kvithyll 
Inger Kari Lund 
Helena Lein Braa 

Stadsbygd rød 
 
Torgrim Grønflaten  
Even  Holten Over-
skott 
Markus Raudberget 
Erlend Hermstad 
Ola Brattset 
Joakim Jin Haugerød 
Morten Pallin Grøn-
ning 
Jon Anders Ham-
mern 
Sindre Müller 

Stadsbygd blå 
 
Henrik Askheim 
Oddbjørn Erdal Askim 
Jon- Henrik Grønning 
Rikard Haugen 
Tom Jonas Saus 
Filip Kristoffer Ytterås  
Ole Otto Grønning 
Jim -Martin Berg 
Mats Ulfsnes 
Ivan Neeraas 

Stadsbygd gul 
 
Haakon Kvithyll 
Espen Schjølberg 
Jan Petter Finserås 
Joachim Ytterås 
Håvar Butli Hammer 
Steffen Kasseth 
Lars Erik Askjemshalten 
Bjørn -Martin Flovik 
Alexander Børsting 
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I serien for lillegutter stilte vi med 1 lag og vant 11 av 12 kamper. 
 
Vi har deltatt i 3 cuper.  
 
En innendørscup, Bjugn vårcup, der stilte vi med 2 lag 11èr og 12èr lag. Der vant begge lag med 
2 kamper og tapte med 2 kamper. 
 
I Scandiacupen vant vi 4 av 5 kamper og vi stilte med 1 lag. 
 
I Rissacupen vant vi 4 kamper og spilte en uavgjort. 
 
I vinter trenet vi hver 14. dag. Fra april til 1. okt. trente vi 2 ganger i uka. 
 
Alle 13 guttene som var med på lilleguttelaget tok et ferdighetsmerke fra NFF. 
 
Trener for lilleguttlaget 
 
Johan J. Størseth 

Stadsbygd lillegutter 1 og 2. 

Knøttelagene 2003 
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Småjentene startet med treninga så snart banen var klar. 
 
En del av jentene som startet opp, hadde ikke vært med på fotball tidligere. Etter hvert kun-
ne vi imidlertid se at det bor mye fotballiver og entusiasme i jentene. Dette slo ut i gode re-
sultater og mange fine kamper utover i sesongen. 
 
I tillegg til de ordinære seriekampene deltok vi i en turnering på Levanger. Her spilte vi 3 
kamper. Vi fikk gode resultater etter kjempeinnsats fra alle jentene. Når vi først var på Le-
vanger så la vi inn en bowlingturnering mellom kampene og et besøk i badeland etter endt 
turnering. 
 
Tradisjon tro ble fotballens dag arrangert i Rissa. Høsten hadde da gjort sitt inntog og jente-
ne spilte sine kamper i Rissahallen, også her med respektabel innsats og resultat. 
 
Småjentene hadde et tilbud om trening hele sommeren. Oppmøte var jevnt dårlig og erfaring 
tilsier at en kanskje kan ta fotballferie i en periode på sommeren. 

Stadsbygd lillejenter 2004. 

De som har vært med: 
 
Fra 6. klasse 
Silje Grønflaten 
Mia Holm 
Emma Vårum 
Ragnhild Kvithyll 
Bente Fjærli 
Emma Lein 
Marita Småvik Kasseth 
Wenche Haugerød 
Ann Silje Koteng 

 
 
Fra 5. klasse 
Stine Hermstad Dalum 
Emma Bolås Brødreskift 
Maria Grønflaten Lund 
Cicilie Sand 
Kristina Aasan 
Sissel Valstad 
Ida Hauge 
Hanne Kvithyll 
Hanne Frida Finserår 
Hariett Fætten 

Takk til alle spillerne for at de har vært en munter og posetiv gjeng. Vi håper så mange som 
mulig blir med videre på fotball. 
 
Takk til foreldre, besteforeldre og andre som har bidratt til å gjennomføre en vellykket se-
song. 
 
Anita Fossbakk                                      Jan Brødreskift 
Trener                                                  assistent 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


14 

Stadsbygd smågutter 
Følgende spillere har deltatt i inneværende sesong: Jostein Brødreskift, Joachim Hermstad, 
Vegard Ytterås, Martin Pukstad, Kenneth Aasan, Daniel Askim, Daniel Rørvik, Håvard Grøn-
ning, Tony Jensen, Eirik Kjørsvik, Arne Lein, Fredrik Lund, Jonas Nilsen, Stian Arntsen, Stian 
Solstad, Robert Solstad, Roy Issing, Magnus Vemundstad, Tom Neeraas, Eirik Sylte. (Daniel 
Askim sluttet på grunn av for ham vanskelig treningstid.) 
Trenere: Geir Hermstad og Per Eirik Kjørsvik. (Trond Davidsen har trådd til når vi har hatt 
behov og han har hatt tid). 
 
Laget har trent jevnt  og med bra oppmøte hele året. Oppmøtet i ferietida var varierende, 
men takket være samtrening med pike 19, har de, som har vært hjemme, fått et godt tre-
ningstilbud. 
 
Sesongen startet på aller tøffeste måte. I Abrahallen (Malvik cup) traff vi Trondheims beste 
lag og fikk bakoversveis i de første kampene, men det gikk bedre etter hvert. Vi dro hjem  
med en følelse av at vi kunne gjøre det bedre neste gang.  
Vi deltok også, nå med gode resultater, i både Nils Arne Eggen Cup, Bjugn cup og  Ørland 
Cup.  
I serien kom vi på andreplass etter Ørland, som hadde rent 14års lag. 
 
Skal vi utvikle oss videre må vi nok øke treningsdosene i kommende sesong. Vi håper på å 
sy sammen et opplegg, der dette er mulig og ønskelig. Vi tar sikte på å kalle sammen foreld-
rene, for å presentere muligheter og begrensninger. 
 
 
Geir og Per Eirik 
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I løpet av sesongen 2004 har totalt 15 jenter – 7 stk 91-modeller og 8 stk 90-modeller - vært 
med på småpikelaget. 2 jenter har sluttet slik at vi var 13 som avsluttet høstsesongen. Vi har 
spilt i den lokale 7’er-serien hvor vi havnet på 9’ende plass. Selv om vi har vært mange spillere 
for et 7’er lag har alle spillerne som har møtt på kampene fått spilt.  
 
Også i år deltok vi på Ørland Sparebank Cup fredag 20. og lørdag 21. august. God innsats men 
tøff motstand gjorde at vi havnet i B-sluttspillet. 
 
Følgende har deltatt på laget i løpet av sesongen :  
 

•        Silje Nergård 
•        Bodil Storsve Trangmyr 
•        Synne Schei Lorentzen 
•        Malin Vårum 
•        Maria Vårum 
•        Kristin Valstad (sluttet til ferien) 
•        Anniken Fjeldvær 
•        Tove Karin Ytterås 
•        Lillian Valstad 
•        Ragnhild Grønning (flyttet til Levanger ila. ferien) 
•        Kine Gjermstad 
•        Maja Skaret Sætran 
•        Marit Butli Hammer 
•        Ida Wårum 
•        Susann Johansen Berg 

 
Vi har hatt en fin gjeng og samholdet har vært godt, med artige (og litt støyende !!) bussturer. 
Avslutning ble unnagjort i Bjugn med pizza-buffèt og bowling hvor trenerne var suverene J. 
 
Takk for sesongen 2004 og lykke til i en ny fotballsesong i 2005 ! 
 
Kristoffer Fjeldvær og Egil Hammer 
            trenere / oppmenn 

Stadsbygd jenter J14/småpiker. 
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Fra Vanvikan: 5 spiller: 
Kristian Næss                      16           Kun høst 
Daniel Skogseth                  15           Kun vår 
Amund Aksnes                   15 
Helge Tungen                     15 
Marius Rønning                  15 
 
Fra Rissa: 4 spillere 
Odd Morten Foss Langmo 16 
Johan Hermstad                  16           Kun vår 
Erik Sand                             16 
Knut Sund                           15                           
 
Fra Stadsbygd: resten, 12spillere 
Tom Neraas                         14 
Roy Morten Tung              15 
Marius Lund Føll                16 
Jon Are Hermstad              15 
Halvard Hermstad             15 
Nicklas Danielsen              16           Kun høst 
Ørjan Andresen                   15 
Kristian Fredrik Sand        15 
Svein Tore Dybdal            15 
Roger Tørstad                     15 
Kenneth Fenstad                 15           Kun vår 
Tor Morten Jensen             15           Kun vår 
 

Trener Leif C. Havmo 

Starta treningene etter jul med ganske bra opp-
møte i Rissahallen og i gymsalen på Stadsbygda. 
Flytta ut i slutten på Februar på grusbanen på 
Langsand. Vi kjørte med to treninger i uka. Det 
var litt varierende oppmøte etter at vi flytta ut 
på grus. 
Det var litt tungt å være alene om treningene 
etter at Oddmund Størseth trakk seg på februar, 
men heldigvis stilte John Magnus B. opp etter 
hvert. Takk for det; John Magnus! 
 Vi stilte ikke opp på noen cuper el. turneringer, 
hvilket hadde litt med at jeg ikke var spesielt 
”røynd” som trener, men også med min arb. si-
tuasjon å gjøre. (mye å gjøre på jobb) 
Må trekke frem treningssamlinga oppi Meråker, 
en ting å si: KJEMPEOPPLEGG!!!!! 
 
Vårsesongen: 
Vårsesongen gikk over all forventning. Vi slo alle 
(dvs. 5 av 6 lag), utenom Leksvik, som stilte 
med 3 stk ”dispensjons- spillere”  17 åringer 
som avgjorde kampen. Vi tapte 2-1 inne på Trøa 
i Leksvika. Det viste seg at Leksvik IL ikke hadde 
søkt dispans for disse spillerne, men vi gjorde 
ikke noe mer ut av det (Nina?). 
Nok om det, vi hadde flere bra kamper og enkel 
serie, 6 kamper i alt. 3stk borte.  
Den ene kampen mot Lensvik stilte John Magnus 
opp med båt, slik at vi tok båt over på denne 
kampen. Litt utenom det vanlige for oss, men et 
bra tiltak. Takk til John Magnus igjen! 
 
I sommerferien trente vi sammen med de andre 
lagene, slik at de som ville kunne trene da også. 
Takk til alle som stilte opp, slik at spillerne had-
de dette tilbudet. 
 
Høstsesongen: 
Vi var litt ubestemt ang. å rykke opp til 2. divi-
sjon til høsten fordi laget var så ungt, men gut-
tene ville prøve seg, så vi gikk for det. 
Høstsesongen ble tøff. 6 tap, 1 uavgjort og 1 
seier. Det var uvant med kunstgress, høyere 
tempo og ikke minst mye tettere dueller. Dvs. 
motstanderne gikk i tette dueller med våre gut-
ter, vi ble litt pinglete i denne sammenhengen. 
Hadde en tendens til å skvette unna, i stedet for 
å svare på ”oppvartingen”. 
Det ga oss en forsmak og en erfaring på hva vi 

burde trene bedre på. Eks. aggressivitet i 
dueller, ballmottak og hurtigere passnings-
spill. Ganske stort hopp fra 3 div. Fosen til 2 
div. med Åfjord 1, Ørland 1 og bylagene. 
Sesongen 2005: 
Avslutta sesong 2004 med en liten trenings-
samling oppi Meråker, hvilket ser ut til å 
være populært. Fint tiltak dette! 
Men alt i alt var det mye positivt. Vi har en 
bra stamme for 2005 sesongen,  og i tillegg 
de spillerne som kommer til fra G14 fra 
Stadsbygd, Rissa og kanskje Vanvik? så vil 
vi ha et bra utgangspunkt for neste sesong. 
Rissa (Anne Kirkeby) har sagt at de spiller 
med oss i 2005 sesongen, ca 8 spillere. Hva 
Vanvikan gjør vet ikke jeg ennå. 
Treninga har starta allerede. Første trening 
var ons. 11.11 uti Rissahallen med 12 spille-
re, neste trening hadde 16 + at jeg vet at 
det er flere som skal være med. Antar at vi 
blir mellom 15 og 20 spillere, vi får se. 
Gleder meg til neste sesong og også at  
Kristoffer F. blir med i gjengen. 

Stadsbygd gutter 16 år. 
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Her kommer det en hilsen fra jenter 16 det-
te året.  

Ja, hva skal man skrive om dette året? For 
min del så har det vært en utrolig utfordring 
og få lov til og trene piker 16. Vi var 22 jen-
ter som startet treningen i Rissahallen da 
snøen begynte og falle ned. Vi var to stykker 
som kom fra "Byen" og som skulle trene jen-
tene. Uheldigvis for meg, så fikk ikke Pål 
Sture Nilsen nok tid til og bli med. Så det var 
bare og ta seg selv i nakken og forsøke. Men 
hjelpen var ikke langt unna. Hadde det ikke 
vært for Magne så hadde jeg nok gått på 
veggen ganske tidlig.  

Magne var en toppers mann som var der når 
jeg trengte noen: Han var : oppmann, sjå-
før, keeper, humørspreder 

Da vinteren var over så var vi klar for Fosen-
serien. Vi var nok ikke favoritter; men "ka 
så" 

Jentene sto på med hele sitt hjerte og det 
visste seg og gi resultater. Vi vant serien 
med noen få poeng foran Brekstad. Det var 
toppers, siden de trudde at de skulle slå 
"lille Stadsbygda". 

Så kom ferien og vi var klar for opprykk til 
byserien. Det ble 2 lag fra byen og resten 
fra Nord-Trøndelag. Og æ visste at det ville 
bli tøft. Men hvis en skal bli bedre fotballspil-
ler, så blir man ikke bedre uten og møte lag 
som er bedre enn seg selv. 

Sommeren var over og det ble mindre folk 
på treningen. Mange av jentene fant ut at 
de heller skulle priotere andre interesser. Fra 
å være 22 stykker, så var nede på 6 stykker 
på trening. Og det var med på å ta motet 
ifra meg. Men da var det selvsagt nødvendig 
og ha Magne der. Han tok tak i "floka" og 
fikk retta på den.  

Det ble en tid med en ringerunde til alle jen-
tene for at vi, skulle få til et lag til kampene. 

Som oftest så fikk vi det. Med hjelp fra piker 
19 og 14. DET VAR TOPPERS. 

Byserien gikk ikke så bra, men vi sitt vel 
igjen med hevet hode. 

Til slutt så vil jeg takke jentene for en utrolig 
fin fotballsesong. Og at dokker e en utrolig 
fin gjeng og tren. Dokker er rett og slett 
"HIVA"  

Her er en liste over de som har vært med 
oss dette året: 

Emilie, Anne Cat, Trude, Siv, Tina, Ingvild, 
Heidi Anette, Anette Vangen, Sigrid L,  

Elisabeth K, Christina L, Linn M, Sølvi, Jan-
nicke, Lena, Malin, Marianne K, Mariann F, 
Rita og Marianne B 

Og til slutt som vil jeg også takke piker 19 
og 14 som var med på laget våres dette 
året. 

Morten Decker. 
 
Jenter 19 
 
Sesongen startet i slutten av oktober 03 
med ei innetrening i rissahallen hver fredag. 
I februar startet vi med en ekstra trening ut 
på langsand fra midten av april og til midten 
av oktober 3 treninger i uka pluss kamp på 
stadsbygd stadion. 
 
Prioriterte ferdighetsområder: 
1: pasningspresisjon  
2: 1-berøringen 
3: hurtighet 
4: blikk/øyekontakt (hovmesterblikk)  
 
Målsetningen: bli bedre på de prioriterte fer-
dighetsområder. Det synes trener/oppmann 
at vi har lykkes med. 
 
Tiltak treningssamling j.19 sammen med 

(Fortsetter på side 18) 

Stadsbygd jenter J16 og J19. 
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(Fortsatt fra side 17) 
 
g.14 , j.14 , g.16 , j.16 i meråkerhallen kunst-
gress. I februar fra fredag til søndag med 
mange økter pr. lag og en treningskamp. Samt 
felles sosiale tiltak. Kun positive tilbakemld. fra 
spillegrp. Trener og oppmann var kjempefor-
nøyd med helga. 
 
Cuper: heimdal indoor i desember med 2 lag 
tapte alle kamper ikke topping av lag. Km i 
abrahallen en seier 2 tap gikk ikke videre på 
målforskjellen 
 
Turnering: norway-cup j.19 ble nr. 2 i pulja 
vant over radøy/manger 5-0 uavgjort mot opp-
sal 2-2 tapt for asker 3-1  gikk videre til a-
sluttspill tapte mot fortuna hjørring 13-0 (vant 
verdens finalen for j.19 i milano tidligere i år) 
bedre en forventet 
 
Serien: jenter 19 kom på 3 plass i 2 div. 4 seire 
0 uavgj. 3 tap   
Litt svak vår sesong, var i pulje med de beste 
trondheims lagene: sjetne , heimdal , orkla , 
ranheim , tronheims-ørn/strindheim: 2 seire 0 
uavgjort 8 tap  
Sterk høst sesong med 3 plass i pulja bra pres-
tasjon! 
 
Avslutning: j.19 hadde avslutning for sesongen 
04 i byen vi spiste på egon ca.80 meter oppe i 

lufta (tyholt tårnet) spillegrp. Inkl. Opp-
mann og trener synes at det er kjempeposi-
tivt med avslutning etter sesongslutt håper 
at det blir en tradisjon.  
 
Konklusjon: trener og oppmann er kjempe-
fornøyd med j.19 spillerne er treningsvillig 
og  har gode holdninger. (gode ambassadø-
rer for stadsbygd il. 
Håper på kunstgressbane i stadsbygda. Alle 
lag vi møter i serien spiller på kunstgress 
det gjør at spillerne vi møter har mye større 
fart m/u ball.   
 
Ønsker for sesongen 06 damelag i stads-
bygd il. 
 
Spillere i sesongen 2004: 
Karina Saghaug, Ingunn Rokseth, Thea Eli-
se Haug, Lisa Trøen, Ida Berg, Hanne 
Tokstad Kimo, Bente Vemundstad, Hanne 
Grønbech, Kristin Kirkemyr Nilsen, Torunn 
Buhagen, Marthe Rerergård, Vigdis Brovold, 
Elise Frengen og Monica Dahle. 
Fra J 16 har: Anne Cathrine Bredesen, Mari-
ann Føll, Rita Helseth, Emilie Neeraas og 
Tina Sylthe hospitert. 
Har og fått hjelp fra noen damespillere. 
 
Fotballhilsen  
Steinar Hansen og Magne Nilsen 
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Regnskap 2003 og budsjett 2004 
for Stadsbygd Idrettslag. 

Hovedlag Regn. 2003 Bud. 2004 Regn. 2004 Bud. 2005 
Medlemskontigent 74 950,00 50 000 52 850,00 65 000 
Salg av drakter 2 075,00 5 000 2 425,00  
Reklameinntekter program 14 000,00 10 000 13 500,00 15 000 
Sponsorinntekter 50 000,00 50 000 50 000,00 50 000 
Kulturmidler 0,00 36 000 15 000,00 43 000 
Godtgjørelse dugnad 4 400,00 10 000 37 000,00 20 000 
Aktivitetsmidler NIF/NOK   36 180,00  
Utdeling telefonkataloger 16 105,00 20 000 27 034,00 15 000 
Tilskudd 85 000,00 88 000 48 000,00  
Skaderserstatninger     
Gevinst aksjefond     
Inntekt myntautomat 38 149,60 30 000 85 157,60 50 000 
Diverse inntekter 21 013,00  2 806,00 5 000 
Renteinntekter 12 682,00    
SUM INNTEKTER 318 374,60 299 000 369 952,60 263 000 

     
Kontorutstyr/rekvisita 5 000,00 5 000 5 099,00 5 000 
Porto 3 212,50 5 000 4 669,50 5 000 
Styre- og komiteutgifter 4 561,00 2 000 1 113,10 2 000 
Regnskapshonorar 12 000,00 15 000 13 595,00 15 000 
Husleie/vask garderober 0,00 1 000  5 000 

Gaver og utmerkelser 0,00 2 000 365,00 2 000 
Vedl. garderober/lager 3 229,10 5 000  3 000 

Kurs 0,00 5 000 1 450,00 25 000 
Kjøp av drakter     
Vedl. Stadsbygd Stadion 4 015,50 5 000  5 000 

Forsikring Stadsbygd Stad 880,00 1 000 1 599,00 2 000 
Utstyr Stadsbygd Stadion 1 768,00 10 000  5 000 

Scoter/løypemaskin 34 001,03 15 000 6 741,63 15 000 
Dugnad 0,00 2 000  2 000 

Diverse utgifter 0,00 2 000 732,50 2 000 
Renteutgifter 6 428,00 5 000 9 969,00 10 000 
Gebyrer 4 318,77 3 000 1 568,00 3 000 
Avskrivninger 102 514,00  200 000,00  
SUM UTGIFTER 181 927,90 83 000 246 901,73 106 000 

     
Resultat Hovedlag 136 446,70 216 000 123 050,87 157 000 
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Ski Regn. 2003 Bud. 2004 Regn. 2004 Bud. 2005 
Startkontingent 15 135,00 15 000 19 404,00 19 000 
Deltageravgift 320,00  11 850,00 10 000 
Salgsinntekter 8 766,00 10 000 12 866,50 10 000 
Lotteri inntekter 2 600,00 2 500   
Annonser/reklame     
Salg av drakter 1 370,00  650,00  
Sponsorinntekter 5 000,00 5 000 5 000,00 8 000 
Diverse refusjoner/egenandeler 0,00 5 000 4 325,00  
Diverse inntekter 450,00 2 000 12 542,00 5 000 
SUM INNTEKTER 33 641,00 39 500 66 637,50 52 000 

     
Kontingent krets 2 200,00 3 000 3 550,00 3 500 
Startkontingent 14 876,00 15 000 17 400,00 15 000 
Trykksaker/porto 585,00 1 500 330,00 1 000 
Varer for salg 6 437,70 6 000 7 947,00 8 000 
Arrangementsutgifter 1 002,25 1 000 1 300,00 1 000 
Premier 6 664,90 6 000 11 129,50 12 000 
Reise og opphold 31 129,00 40 000 42 611,10 37 000 
Trenings- og konkuransemidler 6 255,00 6 000 15 001,00 5 000 
Utstyr og rekvisitta 798,00    
Kjøp av drakter     
Diverse utgifter 2 196,00  2 290,00 2 000 
Deltageravg. trening 35 639,00 20 000 2 350,00 15 000 
Lisenser 1 440,00  325,00  
Renn- og deltageravg. krets 3 901,00 2 500 1 992,00 2 500 
SUM UTGIFTER 113 123,85 101 000 106 225,60 102 000 

     
RESULTAT SKI -79 482,85 -61 500 -39 588,10 -50 000 

Allidrett Regn. 2003 Bud. 2004 Regn. 2004 Bud. 2005 
Startkontigent  8 000  8 000 
Div. arrangement 8 321  5 600  
Trim/svømmebasseng    12 000 
Diverse     2 000 
Sum inntekter 8 321 8 000 5 600 22 000 
Sosiale tiltak 224 1 000  1 000 
Utstyr 5 349 8 000 315 4 000 
Arrangementutg. 1 266 3 000 1 229 3 000 
Andre kostnader 515    
Premier 9 953 5 000 7 011 5 000 
Leie av svømmehall    6 000 
Diverse    3 000 
Sum utgifter 17 306 17 000 8 555 22 000 

     
Resultat Barneidretten -8 985 -9 000 -2 955 0 
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Fotball Regn. 2003 Bud. 2004 Regn. 2004 Bud. 2005 
Deltageravgift 56 050,00 55 000 54 150,00 55 000 
Lotteri 14 820,50 13 500 8 815,00 13 500 
Egenandeler 14 750,00 10 000 34 882,00 15 000 
Salg kiosk 0,00    
Div. tilstelninger 3 704,00 10 000 6 837,50 10 000 
Egenandel drakter 72 600,00  32 350,00  
Sponsorer 11 000,00 5 000 5 000,00 5 000 
Reklame stadion 28 800,00 25 000 13 500,00 25 000 
Annonser program 0,00    
Godtgjørelse dugnad 18 000,00 18 000 18 000,00 18 000 
RBK-kamp   1 639,50  
Norway Cup   40 810,00 0 
Diverse inntekter 4 650,00  14 268,50 5 000 
SUM INNTEKTER 224 374,50 136 500 230 252,50 146 500 

     
Kontingent krets 12 795,00 15 000 12 300,00 15 000 
Sone aktivitet 4 400,00 6 000 1 200,00 3 000 
Kontingent turneringer 13 000,00 20 000 22 000,00 15 000 
Norway Cup   43 982,00 20 000 
Forsikringer   2 295,00 4 000 
Dommer utgifter 19 118,00 20 000 8 240,00 13 000 
Dommergebyr/bøter   2 000,00  
Bane- /halleie 18 652,00 35 000 27 900,00 20 000 
Reise- oppholdsutgifter 19 383,00 45 000 46 429,75 35 000 
Trenings- og konkuranse midler 17 721,00 15 000 18 887,40 10 000 
Spilleroverganger 3 300,00 3 000 900,00 2 000 
Drakter 18 342,00 5 000 7 340,00 7 500 
Treningsdrakter 67 895,00  30 914,00  
Grendacup / Fotballskole 5 400,00 5 000 4 035,50 2 000 
Premier/gevinster 0,00 1 000  1 000 
Medisiner 3 516,50 3 000 3 184,03 2 500 
Administrasjon 4 897,80 7 000 2 430,00 5 000 
Avslutninger/ sosiale tilst. 11 296,75 18 000 14 926,00 18 000 
Diverse arrangement 6 281,00    
Diverse utgifter 4 003,50 3 000 946,00 2 500 
SUM UTGIFTER 230 001,55 201 000 249 909,68 175 500 

     
RESULTAT FOTBALL -5 627,05 -64 500 -19 657,18 -29 000 

Trimavdelingen. Regn. 2003 Bud. 2004 Regn. 2004 Bud. 2005 
Startkontingenter     
Salg/startkontingenter Fosenløp     
Øvrige innt. trim/svømmebass. 25 766,50 25 000 19 021,00  
Diverseinntekter 2 100,00 5 000 320,00 overført 
Sum inntekter     27 866,50   30 000,00  19 341,00 Allidrett 
Premier/gevinster -275,00    
Leie av svømmehall 0,00 10 400 10 400,00  
Diverse utgifter 4 790,50 5 000 1 017,00 overført 
Sum utgifter       4 515,50   15 400,00  11 417,00 Allidrett 

     
Resultat Trimavdeling     23 351,00   14 600,00  7 924,00  
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Friidrett. Regn. 2003 Bud. 2004 Regn. 2004 Bud. 2005 
Startkontigent 8 845,00         14 000  8 085,00          14 000  
Salg 903,00           2 000  1 657,00            2 000  
Lotteri 0,00                   

-  
                   -  

Annonse     
Egenandeler 1 550,00           2 000  1 800,00            2 000  
Salg drakter 0,00           3 000  3 050,00            3 000  
Sponsor 5 000,00           5 000  16 000,00            5 000  
Diverse            5 000  3 000,00            5 000  
SUM INNTEKTER     16 298,00  31 000 33 592,00          31 000  

     
Kontingent krets 3 500,00           3 500  3 550,00            3 500  
Startkontigenter 19 155,00         20 000  17 090,00          20 000  
Rekvisita                    

-  
                   -  

Premier / gevinster 4 188,00           4 000  9 767,00            4 000  
Diverse utstyr 596,00           5 000  149,00            1 000  
Drakter 6 610,00           3 000              3 000  
Arrangementsutgifter 300,00           1 000  1 455,50            1 000  
Reise- oppholdsutgifter 1 800,00           6 000  11 500,00            2 000  
Varer for videresalg 422,90           1 000  1 683,40            1 000  
Porto/Tidsskrifter/Trykk 290,00    
Diverse utgifter 1 378,70           1 000              1 000  
SUM UTGIFTER     38 240,60  44 500 45 194,90          36 500  

     
RESULTAT FRIIDRETT    -21 942,60  -13 500 -11 602,90 -5 500 

 Regn. 
2001 

Regn. 
2002 

Regn. 
2003 

Bud. 
2004 

Regn. 
2004 

Bud. 
2005 

Resultat Hovedlag 108 992,70 142 861,82 136 446,70 216 000 123 050,87 157 000 

Resultat fester 48 267,22 50 023,61 45 044,19 40 000 9 559,10 20 000 

Resultat skianlegg -53 254,53 -53 430,38 -52 602,60 -50 000 -35 738,00 -50 000 

Resultat buss -17 026,25 -17 285,22 -16 159,06 -15 000 11 624,37 10 000 

Resultat Skiavd. -56 997,30 -47 883,54 -79 482,85 -61 500 -39 588,10 -50 000 

Resultat Fotballavd. -12 223,60 -20 793,10 -5 627,05 -64 500 -19 657,18 -29 000 

Resultat Friidrettsavd. -22 718,83 -9 419,47 -21 942,60 -13 500 -11 602,90 -5 500 

Resultat Trimavdeling 14 979,07 20 297,00 23 351,00 14 600 7 924,00 0 

Resultat Allidrett -8 481,72 -22 687,13 -8 985,00 -9 000 -2 954,64 0 

Resultat Stadsbygd 
IL 

1 536,76 41 683,59 20 042,73 57 100 42 617,52 52 500 

Resultatregnskap for  
Stadsbygd Idrettslag. 
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Hovedstyre: 
Leder:                    Gisle Askheim 
Nestleder:               Kristoffer Fjeldvær  
Sekretær:               Jonni Larsen 
Kasserer:                Richard Tønnesen 
Styremedlem:          Kjell Overskott 
Utdanningskontakt:  Turid Finserås 
 
Varamedlemmer:     Amund Grønflaten 
                             May Kristin Sand 
 
Skiavdeling: Bjørn Hallgeir Sand,  
Benjamin Schei, Wiggo Rian,  
John Egil Hermstad, Håkon Rønning,  
Kristoffer Fjeldvær, Bente Askjemshalten, 
Erlend Farbu 
 
Friidrettsavdeling: Magne Tung,  
Hans Petter Grønning, Trond Selbekk,  
Terje Solemsaunet, Svein Olav Nilsen, 
Knut Erik Engvik, Jakob Lund. 
 
Fotballavdeling: Nina Fjeldvær,  
Geir A. Hermstad, Egil Hammer, Eva 
Johnsli, Vidar Myran, Marit Raudberget. 
 
Allidrettsavdeling: Steinar Rostad,  
Børge Sørås, Ebbe C. Brødreskift,  
Jonni Larsen, Håkon Rønning,  
Per Martin Ulfsnes, Tor Langsæter,  
Elisabeth Myran, Marit Roten 
 
Trimavdeling:  
 
Styre for Granlund: Magne Nilsen, Eli 
Grønning og Lars Finserås 
 
Storhaugrennet: Ragnar Solem, Kristof-
fer Grønning, Oddbjørn Svean. 
 
Utsendinger til Rissa Idrettsråds års-

møte: Hans Petter Grønning, Wiggo 
Rian, Gisle Askheim, Nina Fjeldvær 
 
Banekomite friidrett: Hans Petter 
Grønning 
 
Materialforvaltere: 
Friidrett: Avdelingens styre 
Ski: Avdelingens styre 
Fotball: Avdelingens styre 
 
Idrettsmerkeutvalg: Trond Selbekk 
og Hanna K. Rein Pukstad 
 
Skimerkeansvarlig: Johan Størseth 
 
Revisorer: Brit F. Tung og Frode 
Askjem. Vararevisor: Benjamin Schei 
 
Representantskap for Stadsbygd 
Samfunnshus: 
Håkon Rønning, Vara Oddbjørn Svean 
Wiggo Rian, Vara Svein Fjærli 
Svein O. Nilsen: Vara Vigdis Bolås 
Gry Ellevset, Vara Magne Nilsen 
Egil Hammer, Vara Steinar J. Hansen 
 
 
Valgkomite 2005:  
Arne Langmo—Leder 
Torbjørn Krogh 
Hilde Rostad 
 
 
 
 
Med hilsen 
Valgkomiteen 2004 
John Magnus Bakken, Bente 
Askjemshalten, Arne Langmo 

Valgkomiteens forslag. 
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Balanse  
Eiendeler 15.11.03 15.11.04 
Innskudd bank/postgiro 33 673 530 484 
Aksjefond *) 50 000 28 332 
Andeler i Stadsbygd Samfunnshus 1 1 
Datautstyr, Acer bærbar PC 1 1 
Snøscooter 1 1 
Tråkkemaskin 1 1 
Buss 261 396 61 396 
Plentraktor 1 1 
Utelager 1 1 
Baneanlegg 1 1 
Kunstgressbane  15 900 
Skihytte 1 1 
Lysløype 45 001 45 001 
Skianlegg 78 240 78 240 
Drakter for salg 0 0 
Sum Eiendeler 468 318 759 361 

   
   

Gjeld og egenkapital   
Lån  334 509 
Kreditorer/ubetalte regninger 107 432 41 229 
Sum Gjeld 107 432 375 738 

   
Egenkapital IB 341 489 339 218 
Korr.egenkap. M/konto NC pr.15.11.03  1 787 
Overskudd 19 397 42 618 
Sum egenkapital 360 886 383 623 

   
Sum gjeld og egenkapital: 468 318 759 361 

   
* ) Aksjefondet er oppført til kostpris i Kurs 15.11.04 Virkelig verdi: 
inngående, og virkelig verdi i utgående 73,50  kr      28 332  
Dvs. forventet tap er tatt i 2004.   
385,4946 andeler i Avanse Vekst: Kurs 15.11.03 Virkelig verdi: 

   kr      26 584  
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