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Arbeidsutvalget har dette året bestått av 
følgende: 
Leder:                         Gisle Askheim 
Nestleder:                   Kristoffer Fjeldvær 
Sekretær:                    Jonni Larsen 
Kasserer:                     Richard Tønnesen 
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.:              Marit Roten We-
munstad 
 
Det er siste år avholdt 7 styremøter. 
 
Stadsbygd Idrettslag har lagt bak seg et år 
med meget stor aktivitet på mange områder. 
Spesielt vil dette året bli husket for den som-
meren vi bygde kunstgressbane. Denne ut-
byggingen representerer den største en-
keltstående investering som noensinne er 
gjort i SIL sin historie. Kunstgressbanen har 
budsjett på 4,8 mill, og i tillegg kommer opp-
gradering av  løpebanen på ca 0,3 mill., som 
gir en total sum på over 5 mill. Se nærmere 
omtale av byggeprosjektet annet sted i års-
meldingen. 
 
Et slikt idrettsanlegg som nye Stadsbygd Sta-
dion nå blir, gir oss unike muligheter til å 
skape aktivitet og oppnå idrettsglede blant 
enda flere unger på bygda vår. Vi skal nå 
glede oss over dette anlegget i mange år 
fremover. Men vi må også huske på det an-
svaret som ligger i et nytt anlegg, med å ta 
vare på banen, besørge vedlikehold, holde 
anlegget ryddig og i orden. I tillegg må vi 
sørge for at anlegget blir brukt, og på hver 
vår måte bidra med å legge til rette for unge-
nes trening, aktivitet og idrettsglede.  Ikke 
minst gjelder dette også for å skaffe penger 
inn til laget, da vi med en slik utbygging har 
tatt opp et betydelig lån, med påfølgende 
forpliktelser.  

 
I 2005 har folk vært flinke til å stille på dug-
nad, både under utbygging av kunstgressba-
nen, og inntektsbringende dugnader. Vi har 
hatt flere vaskedugnader, bla for Petter Ba-
køy med av vasking av hall for forsvaret på 
Stjørdalen, og vasking av gamle Midnatsol 
ved FMV, og noen leiligheter i Trondheim. I 
høst har vi som vanlig besørget utdeling av 
alle telefonkatalogene i Rissa kommune. 
Takk til alle som stiller opp frivillig og hjelper 
til. Det er utrolig viktig for laget at folk kan 
stille opp og hjelpe til når dette trengs. 
 
Sportslig har det også skjedd mye i 2005. 
Stikkord: Fotballavdelingen har stilt 2 lag på 
Norway cup, skiavdelingen har deltatt i Nor-
gescuprenn og ST-cuprenn med gode plasse-
ringer, friidrett har deltatt i Olavsløpet og 
andre stafetter, mens allidretten som alltid 
mønstrer bortimot 100 unger på sine ter-
rengløp/arrangementer.  Nærmere detaljer 
fra hver avdeling kan leses under avdelinge-
nes egne årsrapporter. Disse viser at det er 
en stor mengde folk som nedlegger en bety-
delig innsats med frivillig arbeid for at unger/
ungdom på Stadsbygda skal ha et godt tilbud 
innen idrett og fysisk fostring. Spesielt impo-
nerende er den innsatsen som mange trene-
re og lagledere legger ned år etter år. 
 
Økonomisk har 2005 gått bra, hvor avdeling-
ene har utvist god budsjettdisiplin, og inntek-
tene er større enn budsjettert. Vi håper å 
kunne fortsette med sunn økonomisk drift, 
og at forpliktelsene med lånet på kunstgress-
banen ikke skal legge hindringer i veien for 
fremdeles stor aktivitet og idrettsglede blant 
lagets medlemmer. 
 
Takk til alle aktive, trenere, tillitsvalgte og 
andre hjelpere for godt utført arbeid siste 
året. 
Stadsbygd 29. november 2005 
 
Gisle Askheim, Kristoffer Fjeldvær, Jonni 
Larsen, Richard Tønnesen,  
Kjell Overskott, Turid Finserås. 

Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. 
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Stadsbygd Stadion, nå med kunstgress!! 

 

SIL har i mange, mange år jobbet med å få etablert en grusbane ved Stadsbygd Stadion. 
Dette for å ha en avlastningsbane når gressbanen ikke kan brukes, og i tillegg øke kapa-
siteten i den mest aktive fotballsesongen.  
 
Vinteren 2003 fremkom idèen om å anlegge en kunstgressbane til erstatning for 
gressmatta. Dette ville bidra til å forlenge fotballsesongen, spesielt vår og høst. Det ble 
nedsatt en prosjektgruppe som foretok en gjennomgang av prosjektet, og utarbeidet 
søknad om spillemidler. Dette arbeidet ble gjennomgått i årsmøtet høsten 2003, hvor 
årsmøtet stilte seg positivt til prosjektet, under forutsetning om at finansiering inkludert 
spillemidler ville gå i orden. Vi fikk ikke tildelt spillemidler i 2004, og ny søknad ble inn-
sendt for mulig tildeling i 2005.  
 
Kunstgressbanen hadde et kostnadsoverslag på kr 4,8 mill. Finansiering av dette var ba-
sert på 1/3 spillemidler, 1/3 lån og den siste 1/3 fra sponsorer, andelssalg, tilskudd, dug-
nad og egenkapital. Når anlegget nå står ferdig, er det gledelig og registrere at dette 
opprinnelige budsjettet er overholdt. 
 
Utover våren 2005 ble det lagt ned mye arbeid for å finne ut hvordan banen skulle bli 
best mulig. Dette med befaring på kunstgressbaner, kurs om bygging av kunstgressba-
ner, møter med leverandører av kunstgress og innhenting av  anbudspriser. Dette for at 
mest mulig skulle være klart når evt. tilsagn om tippemidler ville komme.  
 

(Fortsetter på side 5) 

Utgraving. 
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Anbud på grunnarbeider ble tildelt Sverre Schei. En fin sommerdag, 9.juli ble gravemaskinskuffen 
satt ned i den grønne gressmatta, og lastebilene ble gående i skytteltrafikk for å fjerne flere tusen 
m3 masse.  Hele ”Plassen” ble forvandlet til ei stor byggegrop. Det ble tatt av et ca 40 cm tykt lag, 
og etablert en traubunn med form som et valmet tak, med fall til drensgrøft lagt rundt hele spille-
flaten. Bunnen besto av homogen leirmasse fra det kjente Kvidalsraset, bortsett fra noe innslag av 
matjord i nordvestre hjørne. Bunnen ble dekt med fiberduk, fylt opp med pukk, bærelag og et av-
rettingslag. Dette i henhold til nøyaktige beskrivelser fra kunstgressleverandøren, med ekstreme 
krav til nøyaktighet i den ferdige overflaten før dekket skulle pålegges. Hele perioden med grunn-
arbeider ble utført i fint sommervær, nærmest uten nedbør, dette sparte oss for mye kliss!! Det 
var anleggsvirksomhet både sent og tidlig på banen, og Sverre sto på og gjorde en kjempejobb. 
Dette ble et perfekt underlag for neste aktør. 
 
For kunstgresset ble kontrakt skrevet med firma Syntec fra Jevnaker. Det finnes mange leverandø-
rer og gresstyper og velge blant, men vi kom frem til at Syntec hadde det som passet oss best. 
Dette er 3.generasjon kunstgress, type monofiber. Syntec benyttet et nederlandsk firma til utførel-
sen, og de stilte med 2 engelsktalende menn. Vi skulle stille med dugnadsfolk for å hjelpe til med 
legging, skjæring, liming, innfylling etc. Gressrullene ankom 24.august, og leggingen startet sam-
me ettermiddag. Været hadde derimot begynt å bli dårligere, og vi gikk inn i en periode hvor det 
nærmest regnet hver eneste dag. Dette vanskeliggjorde fremdriften, da liming og innfylling krevde 
oppholdsvær. Det ble mange dager hvor dugnadsfolkene bare måtte sendes hjem, og nederlender-
ne reiste til andre kanter av landet. Den planlagte åpningen av banen 10.septemer ville vi med 
normale værforhold lett kunne overholdt, men åpningen ble utsatt 14 dager. Det var på håret at 
dette også holdt, da innfylling av sand og gummigranulat ble gjort de eneste dagene med opphold, 
helga 17-18sept.  

Duk i bunnen, innfylling av pukk. 



6 

 
Rissa Kraftlag ble kontrahert for flomlysanlegg på banen. Sverre Schei ordnet med støping av 
fundamenter og graving av kabelgrøfter. Det er ble lagt reserve trekkrør 110mm frem til trekke-
kum ved hver lysmast, dette for senere å kunne trekke andre kabler, eks. for høyttaleranlegg. 
Legging av kabler og trekkrør ble utført på dugnad. Hver lysmast er 18m, og har 2 lyskastere 
med 1000w lyskilde i hver armatur. Master, traverser og kabler er dimensjonert for senere å 
kunne montere ytterligere 2 lyskastere i hver mast, noe som vil doble lysstyrken. 
 
Lørdag 24.september ble banen høytidlig åpnet med ordfører Per Skjærvik tilstede. Det ble av-
viklet Grendacup, hvor mange gamle og unge fotballstjerner fikk prøvd det nye underlaget. 
 
Etter ferdigstillelsen har banen vært i flittig bruk, til kamper, trening og leik. Dette både i skole-
tiden, og til langt utover kveldene. Lysanlegget gjør at mørket ikke lengre er noe problem. I 
tillegg kan banen brukes uansett hvor mye det regner. Det har vært en del nedbør i høst, men 
det har ikke vært antydning til vannansamling på banen. Vi har kun fått positive tilbakemelding-
er på at spilleforholdene og underlaget er fantastisk! 

Utrulling av gressmatte. 
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Det som nå gjenstår, er å oppgradere løpebanen, slik at anlegget kan fremstå mer helhetlig. I 
høst vil drenering og planering bli foretatt, mens pålegging av toppdekket sannsynligvis ikke tas 
før til våren. 
 
Med dette vil vi få takke alle som har bidratt til å realisere dette flotte idrettsanlegget. Takk til alle 
som har kjøpt andel i kunstgressbanen, og alle som har deltatt med dugnadsinnsats. Spesielt 
takk til prosjektgruppa for banen, ved Lars Kristoffer Fjeldvær (leder), Per Eirik Kjørsvik, Inge 
Solstad og byggelder Trond Selbekk. 
 
Gisle Askheim 

Legging av hvit-striper- 
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SSSS kisesongen 2004/2005 startet for de 
aller ivrigste med barmarkstrening i begyn-
nelsen av oktober.  
 
Vi fulgte opp treningssamarbeidet med  
Fjellørnen, i tillegg kom også Skauga med. 
Så når vi startet barkmarkstreningen var 3 
klubber representert, og opptil 40 barn/
ungdom på treningene, meget bra.   
I år ble høstsamlingen lagt til Granlund for 
alle interesserte skiløpere på Fosen. Det var 
”våre” elever fra Meråker vgs, Kristian Skrø-
dal, Erlend Farbu samt vår egen landslagslø-
per Espen Rian som sto bak arrangementet, 
det ble en begivenhetsrik dag 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 arrangeres 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, Heidi Anette, Christian, Knut 
Ivar og Anniken. Christian deltok også i  
hovedlandsrennet, der han fikk en fin 13 
plass.  Han gikk også på 1 laget for Sør-
Trøndelag i stafetten i hovedlandsrennet, 
der de fikk en fin 5 plass. Han kvalifiserte 
seg også nok en gang til Ungdommens  
Holmekollstafett, Christian gikk på 2 laget. 
Juniorgruppa besto år kun av Aslak. Aslak 
fikk en fin 3 plass sammenlagt i TE-Cupen 
og 2 pl i KM 5 km fri. Så må vi ikke glemme 
vår egen landslagsløper, Espen Rian, som 
var med kombinertlandslaget (A og B-
landslaget) denne sesongen. Viser forøvrig 
til eget innlegg fra Espen. Med andre ord, 
Stadsbygd IL er godt representert rundt om 
på landets langrennsarenaer.  

 
Selv så arrangerte vi Granlundrennet den 9 
januar med 85 deltagere og Einrides  
Minnerenn den 30 januar med ca 100  
deltagere. Disse arrangementene byr som 
regel på noen utfordringer, men i  
arrangementstaben har vi mange som har 
stilt opp på tilsvarende arrangement en 
”mannsalder” snart, og det gjør alt så mye 
enklere for oss i skigruppa. En stor takk til 
dere ! I tillegg arrangerte vi 5 karusellrenn 
og 2 klubbmesterskap (2004 og 2005) i peri-
oden 07 jan – 03 mars. På karusellrennene 
hadde vi totalt 106 deltagere. Begge  
klubbmesterskapene hadde ca 30 deltagere. 
Storhaugrennet ble arrangert første søndag i 
mars, og gikk i år fra Stadsbygd til Vanvikan, 
med noe blandet føreforhold. 
 
Skigruppa vil med dette takke alle hjelpere, 
og ikke minst de aktive med en fin sesong i 
2004/2005. Med 106 deltagere på karusell-
renn, skulle det tyde på at rekrutteringen er 
bra, håper at flere av disse også vil komme 
på våre skitreninger fremover, da tendensen 
her dessverre er noe dalende. Håper derfor 
at flest mulig vi bli med på skitreningene 
fremover.  
 
Wiggo Rian, Bente Askjemshalten,  
Håkon Rønning, Jon Egil Hermstad, 
Kristoffer Fjeldvær og Hallgeir Sand. 

Årsrapport for skiavdelinga. 
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Aktiviteter i gruppa 
 
I sommer arrangerte vi i god tradisjon  
aktivitet på museet. Til sammen var over 80 
barn innom, noe som vi er veldig glade for. 
Siden det er stor interesse for denne  
aktiviteten håper vi på å kunne gjennomføre 
det til neste år også. I etterkant hadde vi 
premieutdeling på Skyråsen, med pølsegril-
ling og kos. 
 
Tidligere år har det vært vanlig med fire 
kvelder med friidrett på idrettsplassen. Siden 
det var full byggeaktivitet der bestemte vi 
oss for å utsette dette. Vi tenkte på å flytte 
treningene til en annen plass, men fant ut at 
mange var engasjert i det som skjedde på 
banen.  
 
Allidrettsgruppa har i en periode jobbet med 
å få ordnet med trimposter rundt omkring 
på bygda i forbindelse med friluftslivets år 
(2005). Vi er godt i gang og veldig nær  
slutten, men det har tatt mye lengre tid enn 
antatt. Vi har hatt god hjelp av  
bygdaeksperten Johan Rein under arbeidet, 
men også Itab fortjener en takk for hjelpa. 
Skilt og rammer til oppslag er laget der og 
møtelokalene er også brukt av gruppa.  
 
Vi har startet opp i gymsalen hvor vi har fire 
mandager med høstens aktiviteter. Håper på 
like stor oppslutning i gymsalen som på mu-
seet. Vi avslutter treningsåret for de minste 
med en nissemarsj i granlund.  
 
På nyåret håper vi på gnistrende skiføre slik 
at vi får arrangert litt skileik for de minste og 
kaffekos rundt bålet for de største.  
 
I tillegg til sakene som vi jobber med i grup-
pa, skal det nevnes at mange foreldre og 
engasjerte har stilt opp på dugnader til inn-
tekt for Idrettslaget. Vasking av båt, bygging 
av bane, parkeringsvakt på museet har gitt 
sårt trengte kroner til laget. En stor takk til 
alle som har bidratt, både på dugnader og 
arrangement for allidretten i løpet av året!  

Styret i allidretten har i denne 
perioden bestått av følgende: 
Marit Vemundstad Roten                       
Elisabeth Myran 
Steinar Rostad 
Per Martin Ulfsnes 
Tor Langsæther 
Ebbe Brødreskift 
Håkon Rønning 
Jonni Larsen 
(Børge Søraas: utflyttet til Rissa) 
 
 
 
 
 

Årsrapport for allidrett. 
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Friidrett: 
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 funk-
sjonærer 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: 
 

 
�  Stjørnastaffeten  
�  Øyastafetten 
�  Statoillekene 
�  Ungdomsmesterkapet. 
�  Trondheimslekene 
�  St.Olavsloppet 2 lag 
�  KM S-Trøndelag 

 
Egne arrangement: 

�  Biatlon (sykkel + løp)med god delta-
gelse under fine forhold.  

�  Rekruttstevner. 
�  Fosenløpet 
�  Måneferden 
�  Idrettsmerkeprøver 

 
 
 
Resultater: 

Det har også i år blitt oppnådd meget gode re-
sultater av enkelte utøvere. Også yngre utøvere 
hevder seg meget godt både i stafetter og hver 
for seg. Trygve Øvergård fikk representere S-
Trøndelag FIK i interkretskamper i sommer med 
gode resultater.  
 
 
 
 
Rekruttering: 
Rekrutteringen kan framdeles bli bedre. Det er 
noen nye utøvere som kommer, også fra nabo-
bygdene, men det er fremdeles tynt med utøve-
re i eldre klasser og i jenteklassene. 
 
 
 
Konklusjon. 
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 
arrangementene 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 2005 
 
 
Magne Tung 
Trond Selbekk 
Hans Petter Grønning 
Svein Olav Nilsen 
Terje Solemsaunet 
Knut Erik Engvik 
 
 
 
 

Årsmelding friidrett. 
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Årsrapport Espen Rian 
Samlinger, tester og konkurranser 

Jeg ble ikke tatt ut på landslaget i fjorårets sesong. Men jeg trente og fulgte opplegget 100 pro-
sent fra første stund. Jeg var på B-laget, men deltok på de fleste samlingene som hospitant. Dette 
var en ordning som fungerte bra, men ikke optimalt. Vi startet tidlig april med oppkjøringen. 
Igjennom sommeren og høsten gjorde jeg store fremskritt både i bakken og løypen. Jeg hoppet 
bedre og mer stabilt, gikk fortere på ski, løp fortere og hadde bedre spenst enn noen tidligere 
tester. Sammenlignet med A-laget var jeg med og hevet snittet på trening. 
 
Sommer Grand Prix i mellom Europa ble også en opptur. Min første internasjonale topp-plassering. 
Selv om det er sommerstid, gir det god selvtillit å slå sterke navn som Ackermann og Manninen. 2. 
plassen i Østerrike ga meg karrirens første pengepremie. 4000 kr lød summen på. Det sier vel sitt 
om at det ikke er pengene som driver meg i idretten min.  
 
Tester av kapasitet på løping og rulleski forbedret jeg ganske kraftig utover høsten. Løpingen har 
jeg alltid slitt litt med, men nærmet meg de beste på laget med flere minutter. Teknisk på rulleski 
og langrennsski stemte ting bedre. Jeg gikk fortere og mer økonomisk. Alt av mål og krav som ble 
satt i mai var nådd og vel så det. Jeg gikk inn i sesongen med meget høye forventninger til meg 
selv. Hele oppkjøringsperioden gikk jeg uten snev av sykdom. Alt var klappet og klart for en kanon 
sesong.      

Sesongen 
Kuusamo (Finland) slutten av november. World Cup starter her hvert år. Jeg trøblet litt med hop-
pingen etter vi kom på snø. Vi fikk færre hopp på snø enn planlagt pga. snømangel i Europa. Det 
gjorde at jeg ikke var der jeg skulle være hoppmessig på første konkurranse. Jeg slet i bakken 
både i Finland og Trondheim helgen etter. Men jeg gikk fortere enn noen sinne i sporet. 
 
I sporet klarte jeg målsetningen min. Men i hoppbakken var jeg langt bak. Jeg trengte flere tre-
ningshopp. Og det fikk vi. Helgen etter Trondheim ble det avlyst i Italia. Da ble det treningssam-
ling på Lillehammer. Hoppingen ble kraftig forbedret og jeg var straks i rute. Men da skjedde det 
som ikke skulle skje. Jeg ble forkjølet. Legen fant ikke ut hva det var. Og jeg gikk nesten tre uker 
uten trening. 
 
Jeg sto over første rennet i jula. Reiste så ned rett over nyttår. Hoppingen gikk veldig bra. Men 
jeg hadde tapt for mye i sporet, og trengte flere gjennomkjøringer. De gode plasseringene uteble, 
og jeg måtte ned i WC-B for å finne noen poeng. Jeg gjorde en god figur, og det ble en opptur for 
meg.  
 
Da var det tid for NM Lillehammer. Jeg var i god form og hadde gode forhåpninger om medaljer 
og VM plass til Oberstdorf. Men jeg hoppet litt for dårlig igjen. Og endte 20 sekunder bak sølvet 
på normaldistansen (4.plass), og 30 sek bak gullet på sprinten(6.plass) 
 
Så kom sykdommen igjen. Ny periode med forkjølelse. 14 dager uten trening. Det gjorde at jeg 
måtte stå over prøve OL i Torino og rykket dermed ned i WC-B. 
 
Når jeg ble frisk igjen fikk jeg fjorten dager med trening, og følte meg i god form igjen. WC-B gikk 
av stabelen på hjemmebane i Telemark. Men så var ulykken ute i første rennet. Jeg falt i landing-
en, og vrikket kneet. Og MR bildene viste at jeg var ute resten av sesongen. 
 

(Fortsetter på side 12) 
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www.stadsbygd-sparebank.no 

Det ble ett punktum på en trøblete sesong. Men jeg kan trekke mange gode erfaringer fra 
det som skjedde igjennom en trasig vinter. Jeg er blitt sterkere i sporet og mer stabil i bak-
ken når ting stemmer. Jeg har 900 timer (sum trening i fjor) mer trening på nakken. Det 
gjør meg mer rustet for enda hardere trening neste år.  
 

Beste resultater sesongen 2004/2005: 

Kuusamo:                                                             27. plass 

Granåsen:                                                             21. og 22. plass 

WC-B Val di Fiemme                                               2. plass 

NM Lillehammer                                                     4. og 6. plass     

 
Mål for neste sesong 

Stabile prestasjoner på høyt nivå. Det vil si, hoppe like godt som snittet på trening i renn, og 
i sporet skal jeg være offensiv og konsentrert om oppgavene jeg har. Klarer jeg å gjøre det-
te renn etter renn, kan alt skje. I februar er det OL, men jeg har først og fremst VM i Liberec 
2007 som mesterskapsmål. Men gjør jeg sakene mine godt, er muligheten helt klart til ste-
det for deltagelse i Torino. 
 
Først og fremst er det en sesong med mange gode renn jeg trenger. Og det skal jeg klare. 
Jeg skal skaffe meg litt mer informasjon om kosthold. Det håper jeg skal gjøre det enklere å 
holde seg frisk igjennom sesongen. For nok en sesong med så mye sykdom vil jeg ikke ha 
noe av. 
 

Status sommer 2005 
Treningen går veldig bra hittil. Jeg har så langt i år satt to personlig rekorder i våre testløy-
per. Så alt tyder på at jeg har tatt nye steg i sporet. I hoppbakken er ting også bedre enn på 
samme tid i fjor. Så jeg går inn i ”sommerferien” med godt mot. 
Det vil over sommeren komme fortløpende oppdateringer på hvordan det går med treningen 
på min hjemmeside http://home.no.net/erian Her vil jeg skrive mine egne kommentarer på 
ting som skjer.   
 
Sportslig hilsen  

Espen Rian 
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Nok en sesong har gått og mye bra har skjedd denne sesongen. 
Vi har hatt 16 lag i seriesystemet. 3 knøttelag, 4 minilag, 2 lillegutte, 2 lillejente, 1 smågutte, 
1 småpike, 1 gutte16, 1 jente16 og 1 jente 19. Dette har til sammen krevd 20 trenere. En stor takk til disse 
for innsatsen de gjør for at ungene skal få drive med det de har lyst til, nemlig fotball.  
Uten alle frivillige som har stilt opp hadde det sett dårlig ut. I stedet ser vi at rekrutteringa er kjempegod og 
at frafallet er minimalt, noe som gjør at vi kan se lyst på framtiden en stund. 
 
Vi har i år hatt lag som har representert Stadsbygd på en utmerket måte både på Scandiacup, Bergstad cup 
på Røros og på Norway cup. 
 
Den største bragden har allikevel vært arbeidet med ny bane. Den kunne endelig åpnes for bruk i uke 38, 
slutten på september. Det var et gledens øyeblikk for hele fotballgruppa da kampene igjen kunne gå som 
normalt. Vi må rette en kjempetakk til Vanvikan og Rissa for at de åpnet sine baner slik at vi kunne både tre-
ne og spille kamper. Vi hadde ikke klart å fått avviklet denne sesongen uten hjelp fra dem. En takk også til 
Egil som i den forbindelse måtte holde styr på kamper og banefordeling på alle banene for at vi skulle få en 
best mulig avvikling. 
Den offisielle åpninga ble foretatt den 24. september. Da hadde vi grendacup for hele bygda med stor suk-
sess. Været var ok og banen helt suveren. Åpninga ble foretatt av Gisle Askheim og klippinga av snor ble 
gjort av Harald Foss. Skolekorpset i fotballutstyr sørget for at vi fikk en høytidelig åpning. En kjempetakk til 
gruppa med Kristoffer som leder, som har jobbet med dette prosjektet. Mye tid har blitt lagt ned både på dag 
og kveldstid. Hjertelig takk for det.  
En takk også til Vidar som i forbindelse med byggingen hadde ansvaret for å skaffe folk til dugnad til enhver 
tid. Det var ingen enkel jobb da været ikke direkte var på vår side. 
 
Vi har i år blitt stående alene som utviklingsklubb i Fosen. Noe som medfører at vi har hele Fosen som felt, 
både når det gjelder spillerutvikling, utdanning og klubbutvikling. Dette er et arbeid som krever store resur-
ser. 
Når det gjelder spillerutvikling har vi hatt samlinger for jenter født 90 /91 og gutter født       91 /92. J91 og 
G92 hadde samlinger 1 gang i mnd fram til sommerferien og de 16 beste jentene og guttene var på sonetur-
nering på Orkanger i høst. J90 og G91 hadde uttak sammen med Orklaregionen til soneturnering på Steinkjer 
i juni. 
Instruktører har vært Tor Langsæter, Randi Kvitland, Halgeir Kruksve og Egil Hammer for jentene og Steinar 
Hansen og Tore Stegavik for guttene. Keepertrener har vært Leif Ch Havmo. 
Når det gjelder utdanning har vi avviklet både aktivitetskurs og trener 1 kurs, samt dommerkurs. 
 
Nå mot slutten av dette året ser det ut til at vi igjen har klart å etablere oss på seniorsiden. Til sammen om 
lag 25 spillere er interessert i å spille for Stadsbygd 5. div herrer til neste år. Trenere og støtteapparat er på 
plass og treningene er godt i gang. Ønsker dem lykke til. 
Damelag er også i full gang nå mot slutten av dette året. Jenter19 blir altså damer til neste år. Dette medfø-
rer at vi for første gang siden midten av 80 tallet stiller lag i alle klasser, med unntak av junior til neste år. 
SUPERT!!!! 
 
Steinar Hansen har fullført trener 2 kurs. (C-Kurs) 
Ønsker også å takke styret for et godt samarbeid i året som har gått. En kjempeinnsats har blitt gjort av alle 
sammen. 
Takk også til alle som har stilt opp på dugnader, som reiseledere, trenere, oppmenn, heia gjeng, styre og 
ikke minst ivrige spillere. Vi er avhengige av dere alle!! 
 
Tusen takk for i år og lykke til neste år. 
Med vennlig hilsen  
Nina Fjeldvær 
Leder fotballgruppa 

Årsrapport fotball 2005. 
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I år har vi vært 34 knøtter fordelt på 3 lag. Vi har trent en dag i uken pluss at vi har spilt en 
kamp pr. uke. Ungene har vært veldig ivrige og flinke til å møte opp. Vi trente på løkka bak 
banken mens banen var stengt. Det var en utfordring med 25-30 barn så vi delte dem sånn at 
jentene trente på grønning til Norvald, mens guttene var på løkka. Dette fungerte topp. Det ene 
laget spilte til å med kamp mot Rissa nedpå grønning og Marie serverte kaffe og vafler i pausen 
til stor jubel. Rissa ville gjerne komme dit flere ganger viss de fikk samme servering.  
 
Ellers spilte vi to kamper på rathaug stadion. I tilegg til serien har vi deltatt på Stadsbygd knøt-
te- og miniturnering, skaugacup og rissacup. Vi trente ut oktober og hadde avslutning med pre-
mieutdeling, leiker vafler os saft. 
 
Disse har vært med:  
 
Erlend Tung, Henrik Fenstad, Marius Høston, Emil Brødreskift, Erik Elias Eriksson, Jørgen Hau-
gerø, Hallvard Grønning, Jonas Hjelmen, Joakim Myran, Elisabeth Helseth Kvithyll, Vikka Emelie 
Grønning, Marius Nyheim, Julie Haugen, Sindre Strandheim Johansen, Emily Grønflaten, Nina 
Brovold, Marte Tung Nilsen, Amalie Ytterås, Hanne Rønning, Anette Lund Andreassen, Magnus 
Grønflaten, Håkon Fjærli, Dennis Haarberg, Jon Vegard Saus Pallin, Tonje Hjellupvik, Johanne 
Raudberget Langsæter, Marthe Rian Lilleengen, Karen Kristine Rostad, Eva Lein Arna, Martin 
Langen Tung, Erik Andreas Berg, Frida Kårli, Ida Persen, Mats Nilsen.    
            
Takk for i år:     Anita 
                       Audun 
                       Norvald             
                       Tor 

Årsmelding for Stadsbygd Knøtt 
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Årsmelding for Stadsbygd Mini  

Vi startet årets fotballsesong for mini sist på april. 33 ivrige gutter og jenter ble etter hvert delt 
opp i 4 lag. 
  
Stadsbygd jenter:     Agnes Brødreskift, Eirin Nyheim, Connie Rønning, Malin  
                                  Bjørnerås, Marte Johnsen, Camilla Kårli og Sara Kvithyll. 
 
Lagleder:                   Tanja Bjørnerås. 
 
Stadsbygd Pluto:       Andreas Solem, Jakob Bye Mæle, Martin Krogh, William  
                                  Tung, Ivan Neraas, Rikard Haugen, Sindre Müller, Morten 
                                  Pallin Grønning og Peter Aleksander Jensen. 
 
Lagledere:                 Sissel Lein og Grete Müller. 
 
Stadsbygd Jupiter:    Stian Hjellupvik, Morten Raudberget, Pål Vegard  
                                   Øverland, Joakim Jin Haugerø, Jim Martin Berg, Tom     
                                  Jonas Pallin, Ole Otto Grønning og Mats Ulfsnes. 
 
Lagledere:                 Mette Haugerø og Bård Øverland. 
 
Stadsbygd Saturn:    Troy-Christian Hansen, Petter Rein, Ole Jakob Kvithyll,  
                                  Håvar Butli Hammer, Steffen Småvik, Lars Erik Askjems- 
                                  Halten, Bjørn Martin Flovik, Roar Larsen og Filip Ytterås.  
 
Lagleder:                   Egil Hammer.   
 
Lagene har vært inndelt i tre puljer, med egen jenteserie. De har spilt 5 kamper hver på våren og 
5 på høsten, med stor iver og innsats. 
 
De har dessuten deltatt i 3 turneringer. Vår egen knøtt- og miniturnering var i juni. Så var det 2 
helger på rad i august, Skauga og Rissa. Litt tett med de to siste, men ungene hadde det kjempe-
artig. 
 
Vi har hatt trening hver mandag fra 17-18, bortsett fra en liten pause i sommer da treningsforhol-
dene var litt uklare. Etter hvert ble det klart at vi kunne bruke ballbingen, og det fungerte ganske 
greit da vi delte gruppa og brukte området utenfor også. Tanja og jentene trente uti skolen, og 
det var helt fin løsning. 
 
Da vi kunne ta i bruk den nye kunstgressbanen, hadde vi ikke mange kampene igjen. Men vi had-
de trening ei stund utover, før vi tok avslutning i Granlund med pizza, brus, konkurranser og utde-
ling av diplomer. 
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Lillegutter har stilt med to 7er-lag . 
  
Lag 1: Jan Egil Størseth, Kristoffer Størseth,  Alexander Tung, Mads Sørlot, 
Kjell Ivar Tung, Gøran Askim, Remi Børsting, Tor Espen Gjermstad,  
Robert Rønning. 
  
Lag 2: Henrik Askheim, Oddbjørn Erdal Askim, Jan Petter Finserås, 
Torgrim Grønflaten, Erlend Hermstad, Haakon Kvithyll, Even Holten Overskott, Markus Raudber-
get, Espen Schjølberg, Joakim Flytør Ytterås, 
Aleksander Børsting. 
  
Vi har trent to ganger i uka. Spillerne har vist stor innsats både på trening og i kamper. Lagene 
har spilt 16 seriekamper. Dessuten har de deltatt i følgende turneringer: Vårcup i Bjugnhallen, 
Rissacup på Langsand og Bergstadcupen på Røros. 
 
Trenerne takker for en fin sesong. 
                                  
 Johan Størseth         Amund Grønflaten 

Stadsbygd lillegutter 1 og 2.  

Sandfylling og slodding av kunstgressbanen. 
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Stadsbygd lillejenter startet treningene på slutten av april. 19 jenter deltok, så vi stilte med to 
7-er lag i kretsens serie.Vi delte inn spillegruppa på tvers av alder, slik at både 6. og 7. klas-
singer var på samme lag. Lagene spilte alle kampene på Fosen og møtte lag fra Leksvik til 
Ørland. Treningsoppmøtet var godt, og innsatsen stor både i trening og kamp. Vi trente også 
en dag i uka gjennom mesteparten av sommerferien. Før høstsesongen delte vi inn i rene 
årsklasser slik at 6.klassingene utgjorde ei gruppe og 7. klassingene ei gruppe. Dette gikk 
stort sett bra, men 6. klassegruppa fikk av og til problemer med å stille nok spillere i og med 
at to spillere sluttet. Vi hadde også litt problemer med å få alt til å gå opp i anleggsperioden 
for kunstgressbanen, men takket være velvillighet fra spesielt Vanvikan IL fikk vi gjennomført 
det meste.  
Vi deltok som vanlig i Rissaturneringa, og begge lag gjorde en god innsats. Laget hadde en 
vellykket avslutning i Granlund sammen med lillegutter i midten av oktober. Trenere/ laglede-
re for Stadsbygd lillejenter i sesongen 2005 har vært Geir Arild Hermstad, Jan Brødreskift og 
Tor Langsæter. 
 
Deltagere som har vært med i 2005 
Aurora Tung Nilsen, Veronika Fjeldvær, Maria G. Lund, Annette Valstad, Helena Maria Lein Braa, 
Ida Konstanse Rostad, Stine Hermstad Dalum, Emma Bolås Brødreskift, Hanne Helseth Kvithyll, Han-
ne Frida Alexandra Finserås, Sissel Valstad, Ellen Marie Askim, Veronica Myran, Nora Brødreskift, 
Julie Raudberget Langsæter, Harriet Fætten, Ida Elise Askim Hauge, Cecilie Sand, Christina Aasan. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadsbygd lillejenter. 

6. klassingene får premie etter Rissaturneringa 
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Stadsbygd smågutter. 
Året startet med vårcup i Bjugnhallen 3 april. Vi stilte med to lag. Vårsesongen spilte vi i 3 divisjon 
på Fosen. Vi vant serien og rykket opp til 2 divisjon avd. 3. i høstsesongen. Her havnet vi på 8. 
plass etter å ha vunnet tre kamper og tapt resten. Møtet med 2. divisjon var utviklende  og  
spennende. Vi la vekt på å prøve å beholde størst mulig bredde slik at fotballen skulle være et til-
bud til alle som ønsket det i årsklassen. Noen spillere har en del igjen til 2. divisjons nivå, men de 
aller fleste opplevde det som positivt å møte bedre spillere og bedre lag. Tre spillere fra Vanvikan 
deltok, og var med på å styrke laget både mht treningsmoral og fotballferdigheter. 
 
På tross av varierende treningsforhold i sommer var oppmøtet på treningene jevnt over bra. Vi 
merket under de siste høsttreningene at kunstgressbanen virket positivt inn både på iveren og på 
mulighetene til å trene opp fotballferdighetene. 
Spillerne fikk i høst utdelt egentreningsprogram bygd på mal fra fotballforbundet. 
 
27 juni til 2 juli deltok vi i Scandia cup og spilte flere gode kamper mot 1. og 2. divisjonslag. 
I løpet av sesongen fullførte undertegnede trener 1 kurs, noe som gjorde treningsarbeidet mer 
interessant. 
 
                                                                      
Per Eirik og Tor. 

Stadsbygd jenter 14/småpiker. 

Laget har i år bestått av følgende spillere: 
 

Anniken Fjeldvær 

Bente Fjærli 

Silje Grønflaten 

Wenche Haugerø 

Elisabeth Helseth 

Mia Holm 

Ragnhild Kvithyll 

Silje Nergård 

Kristin Pallin 

Synne Schei Lorentzen 

Ingvild Stokke 

Bodil Trangmyr 

Maria Vårum 

Malin Bettina Vårum 

Emma Wårum 

I tillegg har vi fått låne 2 spillere fra J12 som har hjulpet oss mange ganger når det ble lite folk på grunn 
av skader og forfall. Christina Aasan og Cicilie Sand har vært veldig gode og faktisk hevet laget med sin 
inntreden. Vi takker for at dere har vært så hjelpsomme og bidratt til at vi har klart å gjennomføre kam-
per på høstsesongen. Skader har dessverre gjort sitt til at Bente, Elisabeth og Emma har vært ute store 
deler av sesongen. Håper dere slipper flere skader neste sesong. 
 
Vi ville legge forutsetningene til rette for at jentene skulle utvikle seg godt denne sesongen og meldte 
derfor laget på i 11-serie. Det ville bli første sesongen for jentene på stor bane og prestasjonene ville 
følgelig variere mye. Jeg sa tidlig fra at vi måtte fokusere på egen utvikling og ikke bruke mye energi på 
resultatene. Vi ville få mye tøff motstand, men vi visste at dette ville være bedre enn å møte dårlige lag. 

(Fortsetter på side 19) 
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Første kamp mot Kolstad fikk dessverre et negativt preg, siden Kolstad sendte en klage på laget 
angående usportslig opptreden. Dette tok jeg veldig seriøst og reagerte på at kretsen ikke gjor-
de noe med  
beskyldningene. Jeg sendte et krast brev til krets og ansvarlig for Kolstad, men det ble lite gjort 
videre. Synes det kunne vært løst på en bedre måte, men da vi møtte Kolstad på høstsesongen 
var dette glemt. Vi fikk faktisk skryt for at spillerne sprudlet og spredte humør.  Humør og mye 
glede har vært dette lagets store varemerke og sjelden har jeg opplevd en så sammensveiset 
og glad gjeng.  
 
 
Turene til og fra bortekamper har vært en opplevelse og vi minnes spesielt Ingvild da hun de-
monstrerte korrekt bruk av redningsvest på ferja. Vi ser fram til at Ingvild blir russ, for da vil 17. 
mai garantert bli morsom! Ellers kan man merke seg at hun ble lagets toppscorer med 9 mål. 
Bodil ble like bak med 8 mål, men for noen mål! Tror hun bare kan lage pangmål som suser inn 
via vinkelen. I siste kamp ble det 5 scoringer og en periode virket det som hun laget mål ut av 
ingenting. Lagets store krumtapp i forsvar har vært Mette Berg. Hun har løpt og taklet som en 
proff. Når hun går i angrep løper hun gjerne forbi både midtbane og spisser. Løpskkapasiteten 
er med andre ord enorm og humøret er alltid på topp. Silje Grønflaten har vært keeper denne 
sesongen og den utviklingen hun har hatt er enorm! Veldig forsiktig og stille på vårsesongen, 
men i løpet av Skandia cup skjedde en forvandling med henne. Plutselig var hun sjefen der bak 
og reddet laget mange ganger med uredd inngripen og modige taklinger. Midtbanesjefene har 
vært Anniken og Silje Nergård. Anniken har mange gode kamper på høstsesongen å se tilbake 
på. Flink med ballen og veldig god til å se sine meddspillere. Silje har vært den defensive trygg-
heten på midtbanen og har gjort livet surt for mange motspillere. Det nytter ikke å riste av seg 
Silje når hun først kommer inn i kroppen på deg. Ellers kan jeg nevne de mange og gode løpe-
ne til Maria på kant, den energiske hoppingen til Mia når hun vil inn og score mål.  
 
Jeg vil takke for en fantastisk morsom og givende sesong med dere som har vært på laget. Jeg 
har trivdes med å trene dere og jeg ønsker dere lykke til videre i fotballen. Nå da Stadsbygd har 
fått en slik flott kunstgressbane, er det muligheter for å trene hele året. Noen av dere vil nok nå 
langt, men det er opp til dere selv hvor langt dere kan gå. Fotball kan kreve mye trening hvis 
dere vil satse seriøst, derfor er det godt å se at trivselen på treningene har fått mange av dere 
til å møte opp med en utrolig god innstilling.  Til slutt vil jeg takke de som har hjulpet til rundt 
laget. Vil takke Anita Grønflaten for å ha tatt ansvar for å skaffe folk til å kjøre minibuss og for å 
ha hjulpet til på kamper. En takk går til Magne Nilsen som har kjørt minibussen flest ganger og 
ellers vært en god støtte på kampene. På Skandia cup ofret han mye tid. For øvrig har også 
Karl Johan Haugerø, Reidar Lorentzen og Svein Olav Nilsen kjørt minibussen. Kristoffer og Nina 
Fjeldvær har tatt kamper der jeg ikke har kunnet ledet lag. Gry Ellevset har bakt kake og tatt 
med kaffe på hjemmekampene.Takk til alle dere som har møtt på kampene og skapt liv. 
 
 
Dag Rune Kvittem, trener 
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Stadsbygd/Rissa gutter 16. 
Vi startet sesongen tidlig i januar. Det ble etter hvert klart at det ble et samarbeidslag med 
Rissa. Vi meldte oss opp til 2 div. som medførte at vi måtte ut i kvalik. kamp den 12 februar 
mot Skaun på Orkanger kunstgress. Det ble en meget tett og jevnspilt kamp som endte 2-2 
etter ordinær tid og ekstraomganger. Dette medførte straffespark. Her var det mange 
”nervebunter” som gikk fram til 9 metern for å ta sin straffe, men lykken (kvalitetene) var 
med oss og vi vant kvalikken som medførte 2 divisjonsspill til våren. En herlig start på  
sesongen !! 
 
Det viste seg derimot at motstanden ble tøff, vi fikk en ”forferdelig” start med 1-9 i første 
kamp mot Charlottenlund, og vi trenere begynte da å filosofere på hva vi i alle dager har holdt 
på med i vinter (ikke fullt så herlig lenger). Vi hentet oss inn i neste kamp med seier 4-2 over 
Astor. Resten av oppgjørene var stort sett jevnspilte, men vi hadde dessverre marginene mot 
oss, noe som medførte nedtrykk og 3 div til høsten.Vi møtte også her gode navn som Kvik, 
Byneset/Leinstrand, Nidelv 2, Trond 2, Kolstad 2, Kattem 2, Astor 2. Vi kjempet her med  
Kolstad 2 om seriemesterskapet, men tapte den avgjørende kampen på Kolstad i nest siste 
kamp. Vi endte på en meget god andreplass, og laget i sin helhet hadde tatt et langt steg 
kvalitetsmessig gjennom sesongen. Avslutningsmessig ”knuste ” vi Kattem 2 7-2 på byen. 
Årsbeste. 
 
Årets høydepunkt for både spillere og trenere var deltagelsen i Norway Cup, gjennom god 
dugnadsinnsats sessongen gjenom klarte vi å skaffe til veie nok penger til å reise nedover til 
Ekeberg med bussen ”Christoffer”, årsmodell 1972. En del av guttene ”slet litt” med at vi  
hadde en litt eldre buss enn 90 % av de andre lagene, når vi parkerte på Ekeberg sammen 
med 2005 modellene, var det kunsten å snike seg inn i bussen og trekke for gardinene 
(Bussen var visst ikke det beste sjekketrikset….), men ”Christoffer” fungerte utmerket, en stor 
takk til Oddbjørn. Vi sjekket inn på Skullerud 30 juli, vi var 18 spillere, 4 voksne og 3 tilskuere. 
Vi gjorde oss klar til å møte Os 2, Våleranga og Tistedal. Det ble 3 tap, to knepne 2-1 tap mot 
Os 2 og Tistedal. Har vi her hatt marginene med oss, så hadde vi hatt med oss poeng fra beg-
ge disse kampene, men slik er fotballen, det hjelper ikke å vinne sjansestatistikken. Vi hang 
også godt med mot Våleranga, men de fikk to ”lettkjøpte” mål i slutten av 1 omg, kampen 
endte til slutt med 0-3. Sportslig så må vi si oss sånn passe godt fornøyd, ingen utklassinger i 
mot, og som sagt, litt mer hell (dyktighet) så hadde det blitt avansement. Sosialt derimot, så 
var det en TOPP opplevelse, med 18 virile gutter i riktig alder hadde vi våre tanker når vi  
startet turen nedover, men helt ubegrunnet. Det var eksemplarisk oppførsel, med de unntak 
som en bør forvente med en slik gjeng. 
 
Sesongen ble avsluttet med paintball og Pizza, da den ene av trenerne nøyde seg med å stå 
på sidelinjen måtte den andre inn i ”ringen” å ta støyten, men vi kom gjennom det uten varige 
men. 
Takker derfor følgende spillere:Roy Morten Tung, Christian Fredrik Sand, Hallvard Hermstad, 
John Are Hermstad, Ørjan Andresen, Svein Tore Dybdahl, Roger Tørstad, Magnus We-
mundstad, Stian Solstad, Robert Solstad, Eirik Sylte, Joachim Hermstad, Odin Kirkemyr, Knut 
Sund, Johnny Bjørnerås, Tom Arne Sørloth, Morten Skjerstad, Ronny Skjerstad, Odd Morten 
Foss Langmo, Knut Ivar Nordvik og Marius Rønning. I tillegg en stor takk til dere foreldre som 
stilte opp på kampene både som heiagjeng og kakeselgere. 
 
Vi trenere hadde et fantastisk år sammen med dere, og vi håper vi sees igjen.  
 
Mvh Leif Havmo og Kristoffer Fjeldvær. 
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Stadsbygd jenter 16.  
I løpet av sesongen 2005 har totalt 25 jenter – 10 stk 89-modeller, 12 stk 90-modeller og 3 91-
modeller - vært med på Jentelaget. 6 jenter ga seg etter vårsesongen slik at vi var 18 som av-
sluttet høstsesongen. Vi har spilt i 2. divisjon mot lag på Trondheimssiden i tillegg til samar-
beidslaget Stjørna / HIL Fevåg. I vårsesongen slet vi på nedre halvdel av tabellen, mens høstse-
songen startet veldig godt hvor vi var i ledelsen etter noen kamper. Vi var litt uheldig i de siste 
kampene og havnet litt under midten av tabellen. Det skal nevnes at det var svært jevnt i vår 
pulje slik at med en ekstra seier hadde vi havnet blant de 3 beste.  
Vi har også i år gjennomført at alle som er med på kampene har fått prøve seg på banen. Men 
vi har også kjørt en tilnærmet stamme i laget for å opprettholde strukturen i laget. 
  
Følgende har deltatt på laget i løpet av sesongen :  

•   Lillian Valstad                           
•   Maja Skaret Sætran 
•   Marit Butli Hammer 
•   Ida Wårum 
•   Susann Johansen Berg 
•   Line Marlen Krokdal 
•   Janne Berg 
•   Monika Meland 
•   Ida Vemundstad Berg 
•   Elisabeth Krogh 
•   Anniken Fjeldvær 
• Bodil S. Trangmyr 
• Mette Berg 

•       Heidi Anette Askjemshalten 
•       Lena Hermstad 
•       Marianne Buås 
•       Malin Sandvold 
•       Renate Aasbø 
•       Marianne Gustad Kvam 
•       Tina G. Sylthe 
•       Ingvild Johansen 
•       Kristin Skogen 
•       Linn Merethe Mikalsen 
•       Sølvi Fjærli 
• Trude Valstad 

Vi har 5 jenter fra Rissa og 2 jenter fra Vanvikan som har meldt overgang til oss i løpet av 
sesongen og sammen har vi hatt en kjempefin jentegjeng å jobbe med. Godt humør og 
flink til å jabbe ☺. 
 
Avslutning ble unnagjort i Trondheim søndag 16. oktober med pizza-buffèt  på Dickens og 
bowling før vi dro opp på Lerkendal og var balljenter på oppgjøret RBK – Brann. Litt kaldt, 
men allikevel en opplevelse for jentene. 
  
Takk for sesongen 2005 og lykke til i en ny fotballsesong i 2006 ! Håper alle fort-
setter med fotballen på nybanen også til neste år. 

 
 
 
Egil Hammer 
Trener/oppmann 
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Stadsbygd jenter 19 

Vi startet med 21 spillere i oktober 04 med 2 økter i uka. Kun 1 økt i desember og  januar i Rissahallen. 
Gikk opp til 3 økter fra april til oktober 05. Meget bra oppmøte på trening i vinter/vår sesongen, varia-
belt oppmøte i høstsesongen. Vi har brukt flere baner under oppkjøring til sesongen og trening i se-
songen. 
 
Baner                          Stadsbygd gress og kunstgress – Rissahallen – Langsand grus -   
                                  Vanvikan grus – Skavelmyra – Lade grus – Skauga gress - Meråkerhallen. 
 
Vårsesongen             mistet vi 2 spillere troppen var på 19 spillere. 
Høstsesongen           mistet vi 4 spiller troppen var på kun 15 spillere. Måtte ha                          
                                  Hjelp fra j.16 i noen kamper 
 
Cuper             Vi har vært med på Norway-cup (A-sluttspill) og flere mindre j.19 og dame cuper 
                       med brukbare resultat. 
                       Vi har også vært på treningssamling 2 ganger i meråkerhallen meget positivt tiltak.  
 
Sesongen 05  vår 3 seire og 3 tap plassering nr.4 
Sesongen 05  høst 4 seire og 2 tap plassering nr. 2 
 
Trening          vi har hatt med oss gutter på trening for å bli tøffere og raskere med ball. Det har vært 
                       meget vellykket. Under trening har spillerne fått 2 momenter å jobbe med og det er 
                       orientering og pasningspresisjon. 
 
Spillere           Stadsbygd j.19 er avhengig av spillere fra andre klubber for å få nok spillere. Disse 
                       spillerne har kommet fra Leksvik il. – Rissa il - Vanvik il. – Skauga il.  
                        
                       Disse har vært med: Karina Saghaug, Ingunn Rokseth, Lisa Trøen,  
                       Ida Berg, Hanne Tokstad Kimo, Bente Vemunstad, Hanne Grønnbech (Kun høst, 
                       overgang til byklubb) Kristin Kirkemyr Nilsen, Torunn Buhagen, Marthe Redergård, 
                       Vigdis Brovold, Monica Dahle, Hilde Kruksve, Mariann Føll, Rita Helseth, Emilie  
                       Neeraas (Kun høst, overgang til byklubb) Karoline Aalberg, Anne Karen Aanonli,  
                       Jannike Gangstad, Tina Sylthe (jenter 16 høst), Randi Kvitland, Mari Trøen. 
 
Sesongen 2006 håper vi å stille med ett damelag 
 
Spennende å se effekten av at vi har fått en flott kunstgress bane. 
 
 
Fotballhilsen 
Magne Nilsen 
Halgeir Kruksve 
Steinar Hansen 
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Regnskap 2004 og budsjett 2005 for 
Stadsbygd Idrettslag. 

Hovedlag Regn. 2004 Bud. 2005 Regn. 2005 Bud. 2006 

Medlemskontigent 52 850 65 000 65 650 65 000 
Salg av drakter 2 425   0 

Reklameinntekter program 13 500 15 000 13 300 15 000 
Sponsorinntekter 50 000 50 000 60 000 60 000 
Kulturmidler 15 000 43 000  25 000 

Godtgjørelse dugnad 37 000 20 000 52 112 20 000 
Aktivitetsmidler NIF/NOK 36 180  42 829 41 000 

Utdeling telefonkataloger 27 034 15 000 12 006 12 000 
Tilskudd 48 000  7 000 0 

Tilskudd kunstgress    100 000 

Inntekt myntautomat 85 158 50 000 95 977 75 000 
Diverse inntekter 2 806 5 000 3 613 5 000 
Renteinntekter   9 085 0 

SUM INNTEKTER 369 953 263 000 361 572 418 000 

     
Kontorutstyr/rekvisita 5 099 5 000 33 2 000 
Porto 4 670 5 000 3 408 0 
Styre- og komiteutgifter 1 113 2 000 1 388 2 000 
Regnskapshonorar 13 595 15 000 22 600 25 000 
Husleie/vask garderober  5 000 5 000 10 000 

Gaver og utmerkelser 365 2 000 2 666 2 000 
Vedl. garderober/lager  3 000  2 000 

Kurs 1 450 25 000 24 350 30 000 
Kjøp av drakter    0 

Vedl. Stadsbygd Stadion  5 000  30 000 

Forsikring Stadsbygd Stad 1 599 2 000 0 10 000 
Utstyr Stadsbygd Stadion  5 000 0 5 000 

Scoter/løypemaskin 6 742 15 000 29 209 15 000 
Dugnad  2 000 1 052 2 000 

Diverse utgifter 733 2 000 2 836 2 000 
Renteutgifter 9 969 10 000 26 074 60 000 
Gebyrer 1 568 3 000 3 779 5 000 
Tap v/salg av aksjer   19 600 0 

Avskrivninger 200 000  184 634 90 000 

SUM UTGIFTER 246 902 106 000 326 627 292 000 

     
Resultat 123 051 157 000 34 945 126 000 



24 

Ski Regn. 2004 Bud. 2005 Regn. 2005 Bud. 2006 
Startkontingent 19 404 19 000 28 331 44 000 
Deltageravgift 11 850 10 000 7 050 7 000 
Salgsinntekter 12 867 10 000 8 685 20 000 
Lotteri inntekter   1 800  
Programsalg/Billetter   565  
Salg av drakter 650  20 590 8 000 
Sponsorinntekter 5 000 8 000 5 000 5 000 
Diverse refusjoner/egenandeler 4 325  1 200  
Diverse inntekter 12 542 5 000 30 893 10 000 
SUM INNTEKTER 66 638 52 000 104 114 94 000 

     
Kontingent krets 3 550 3 500 3 550 4 000 
Startkontingent 17 400 15 000 13 290 13 000 
Trykksaker/porto 330 1 000 0  
Varer for salg 7 947 8 000 6 109 12 000 
Arrangementsutgifter 1 300 1 000  1 000 
Premier 11 130 12 000 17 337 20 000 
Reise og opphold 42 611 37 000 31 658 42 000 
Trenings- og konkuransemidler 15 001 5 000 3 800 20 000 
Utstyr og rekvisitta   396  
Kjøp av drakter   25 483 10 000 
Diverse utgifter 2 290 2 000 1 293 2 000 
Deltageravg. trening 2 350 15 000 31 500 15 000 
Lisenser 325    
Renn- og deltageravg. krets 1 992 2 500 1 782 3 000 
SUM UTGIFTER 106 226 102 000 136 197 142 000 

     
RESULTAT SKI -39 588 -50 000 -32 083 -48 000 

Allidrett Regn. 2004 Bud. 2005 Regn. 2005 Bud. 2006 
Startkontigent  8 000  8 000 
Div. arrangement 5 600  3 200  
Trim/svømmebasseng  12 000 14 225  
Diverse   2 000 2 063  
Sum inntekter 5 600 22 000 19 488 8 000 

     
Sosiale tiltak  1 000  1 000 
Utstyr 315 4 000  8 000 
Arrangementutg. 1 229 3 000 2 877 3 000 
Andre kostnader     
Premier 7 011 5 000 2 555 5 000 
Leie av svømmehall  6 000   
Diverse  3 000   
Sum utgifter 8 555 22 000 5 432 17 000 

     
Resultat Barneidretten -2 955 0 14 055 -9 000 
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Fotballavdelingen RESULTAT 
2004 

BUDSJETT 
2005 

RESULTAT 
2005 

BUDSJETT 
2006 

INNTEKTER     
Deltakeravgift 54 150 55 000 59 800,00 118 000 
Lotteriinntekter 8 815 13 500 24 089,00 15 000 
Egenandeler 34 882 15 000 37 330,00 25 000 
Div. refusjoner  0 18 000,00 7 500 
Div. tilstelninger 6 838 10 000 16 454,50 17 500 
Egenandeler / salg drakter 32 350 0 16 650,00 0 
Sponsorinntekter 5 000 5 000 21 000,00 20 000 
Reklame Stadsbygd Stadion 13 500 25 000 13 500,00 40 000 
Spillerutvikling   12 000,00 0 
Godtgjørelse dugnad 18 000 18 000 52 300,00 0 
Grendacup / fotballskole    15 000 
RBK kamp 1 640    
Norway Cup 40 810 0 81 100,00 0 
Utleie bane   0,00 25 000 

Diverse inntekter 14 269 5 000 18 528,00 5 000 
SUM INNTEKTER 230 253 146 500 370 751,50 288 000 

     
UTGIFTER     
Kontingent kretsen 12 300 15 000 11 100,00 15 000 
Kontingent turneringer 1 200 15 000 21 100,00 30 000 
Norway Cup 22 000 20 000 110 571,00 20 000 
Forsikringer 43 982 4 000 0,00 0 
Dommerutgifter 2 295 13 000 12 931,00 20 000 
Dommergebyrer / bøter 8 240 0 0,00 0 
Bane- / halleie 2 000 20 000 38 075,00 30 000 
Reise- og oppholdsutgifter 27 900 35 000 37 362,00 40 000 
Trenings- og konkurransemidler 46 430 10 000 14 875,50 25 000 
Kostnadsgodtgjørelse trener 18 887 0 0,00 24 000 
Sone aktivitet 900 3 000 12 501,00 12 000 
Spilleroverganger 7 340 2 000 1 800,00 5 000 
Drakter 30 914 7 500 31 820,00 30 000 
Treningsdrakter 4 036 0 37 841,44 0 
Grendacup / fotballskole  2 000 2 166,00 12 500 

Premier / gevinster 3 184 1 000 461,00 10 000 
Medisiner 2 430 2 500 1 795,50 3 500 
Administrasjon 14 926 5 000 5 394,10 10 000 
Avslutninger / sosiale tiltak  18 000 18 833,50 20 000 

Diverse utgifter 946 2 500 2 740,00 3 000 
SUM UTGIFTER 249 910 175 500 361 367,04 310 000 
RESULTAT FOTBALLAVDE-
LING 

-19 657 -29 000 9 384,46 -22 000 
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Friidrett. Regn. 2004 Bud. 2005 Regn. 2005 Bud. 2006 
Startkontigent 8 085 14 000 12 020 12 000 
Salg 1 657 2 000 385 2 000 
Lotteri  0  0 
Annonse     
Egenandeler 1 800 2 000  2 000 
Salg drakter 3 050 3 000 750 3 000 
Sponsor 16 000 5 000 5 000 5 000 
Diverse 3 000 5 000 2 063 2 000 
Sum Inntekter 33 592 31 000 20 218 26 000 

     
Kontingent krets 3 550 3 500 3 500 3 500 
Startkontigenter 17 090 20 000 17 710 20 000 
Rekvisita  0  0 
Premier / gevinster 9 767 4 000 3 408 4 000 
Diverse utstyr 149 1 000  1 000 
Drakter  3 000 3 070 3 000 
Arrangementsutgifter 1 456 1 000 2 446 1 000 
Reise- oppholdsutgifter 11 500 2 000 1 590 2 000 
Varer for videresalg 1 683 1 000  1 000 
Porto/Tidsskrifter/Trykk     
Diverse utgifter  1 000  1 000 

SUM UTGIFTER 45 195 36 500 31 724 36 500 

     
RESULTAT FRIIDRETT -11 603 -5 500 -11 506 -10 500 

Resultatregnskap for 
Stadsbygd Idrettslag. 

      

 Regn. 
2003 

Bud. 2004 Regn. 
2004 

Bud. 
2005 

Regn. 
2005 

Bud. 
2006 

Resultat Hovedlag 136 447 216 000 123 051 157 000 34 945 126 000 

Resultat fester 45 044 40 000 9 559 20 000 79 121 20 000 

Resultat skianlegg -52 603 -50 000 -35 738 -50 000 -39 334 -50 000 

Resultat buss -16 159 -15 000 11 624 10 000 -19 824 10 000 

Resultat Skiavd. -79 483 -61 500 -39 588 -50 000 -32 083 -48 000 

Resultat Fotballavd. -5 627 -64 500 -19 657 -29 000 9 384 -22 000 

Resultat Friidrettsavd. -21 943 -13 500 -11 603 -5 500 -11 506 -10 500 

Resultat Trimavdeling 23 351 14 600 7 924 0   

Resultat Allidrett -8 985 -9 000 -2 955 0 14 055 -9 000 

Resultat Stadsbygd IL 20 043 57 100 42 618 52 500 34 758 16 500 

Resultatregnskap for  
Stadsbygd Idrettslag. 
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Valgkomiteens forslag. 
Valgkomiteens forslag til årsmøtet 2005. 
 
 
Hovedstyre: 
Leder:                         - Gisle Askheim 
Nestleder:                    - Gerald Eriksson 
Sekretær:                    - Per Inge Tung 
Kasserer:                     - Richard Tønnesen 
Styremedlem:               - Kjell Overskott 
Utdanningskontakt:       - Turid Finserås 
Varamedlemer:             - Amund Grønflaten 
                                  - Audun Tung 
 
Skiavdeling:              Wiggo Rian, Håkon Rønning, Bente Askjemshalten,  
 
Friidrettsavdeling:     Magne Tung, Hans Petter Grønning, Trond Selbekk, Terje Solemsaunet, 
                                  Knut Erik Engvik, Jakob Lund. 
 
Fotballavdeling:         Kristoffer Fjeldvær, Nina Fjeldvær, Vidar Myran, Marit Raudberget, Arild Høston, 
                                  Svein Olav Nilsen. 
 
Allidrettsavdeling:     Marit Roten, Ebbe C. Brødreskift, Jonni Larsen, Håkon Rønning, Jan Monsen,     
                                  Laila Andresen,Marit Hjelmen, Vivi Hellesvik. 
 
Styre for Granlund:   Magne Nilsen, Eli Grønning, Lars Finserås. 
 
Storhaugrennet:        Ragnar Solem, Oddbjørn Svean, Steinar Rostad. 
 
Utsendinger til Rissa Idrettsråds årsmøte: 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 
Arild Høston                 Vara -   Steinar J. Hansen 

 
 
Valgkomite 2006:      Torbjørn Krogh, Hilde Rostad, Jonni Roar Larsen. 
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Balanse  
Eiendeler 15.11.2004 15.11.2005 
Innskudd bank/postgiro 530 484 1 335 655 
Aksjefond *) 28 332 0 
Andeler i Stadsbygd Samfunnshus 1 1 
Datautstyr, Acer bærbar PC 1 1 
Snøscooter 1 1 
Tråkkemaskin 1 1 
Buss 61 396 1 
Plentraktor 1 1 
Utelager 1 1 
Baneanlegg 1 0 
Kunstgressbane 15 900 2 920 678 
Skihytte 1 1 
Lysløype 45 001 1 
Skianlegg 78 240 1 
Drakter for salg 0 0 
Sum Eiendeler 759 361 4 256 343 

   

   

Gjeld og egenkapital   

Lån 334 509 3 212 449 
Kreditorer/ubetalte regninger 41 229 75 845 
Sum Gjeld 375 738 3 288 294 

   

Egenkapital IB 360 886 405 291 
Korr.egenkap. M/konto NC pr.15.11.03 1 787 0 
Andeler kunstgressbane 0 528 000 
Overskudd 42 618 34 758 
Sum egenkapital 405 291 968 049 

   

Sum gjeld og egenkapital: 781 029 4 256 343 


