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Styret i hovedlaget har bestått av følgende: 
 
Leder: Arild Høston 
Nestleder: Geir Solem 
Sekretær: Per Inge Tung 
Kasserer: Odd Arne Sakseid 
Styremedlem: Torbjørn Hermstad 
Styremedlem: Amund Grønflaten 
Varamedlem: Marit Roten 
 
Aud Karin Morken var valgt inn i styret, men 
måtte dessverre trekke seg pga helsemessige 
årsaker. Amund ble derfor fast medlem av 
styret. 
 
I tillegg inngår følgende gruppeledere i styret: 
 
Skiavdelingen: Gerald Eriksson 
Friidrett: Ebbe C. Brødreskift, erstatter for   
Hans Petter Grønning 
Fotball: Kristoffer Fjeldvær 
Allidrett: Marius Rønningen 
Granlund: Magne Nilsen 
 
Det er avholdt 5 styremøter i løpet av året. 
Dette er i underkant av ønskelig og det vil bli 
bestrebet å avvikle noen flere i løpet av neste 
periode.  
 
Stadsbygd Idrettslag har også i år hatt ett 
høyt aktivitetsnivå, med avvikling av de vanli-
ge arrangementene som trekker mange ut-
øvere. Fotballen er fortsatt det største trekk-
plasteret og banen er flittig i bruk.  
 
Det er med stor glede vi ser at fridrettsgruppa 
holder på å ta form igjen og at flere og flere 
møter på treninger og aktiviteter i gruppa. 
Denne gruppa forventes også å øke i antall 
aktive når løpebanen med flere fasiliteter blir 
ferdig. Men all honør til leder og resten av 
friidrettsgruppa som har lagt ned mye arbeid 
for å få økt aktiviteten.  
 
Allidretten er også en gren som skaffer mange 
aktører til laget og denne gruppa gjør en vik-
tig jobb for videre rekruttering til laget – det 
er ofte her spiren til idrettinteressen blir født. 
Det er gjennomført både treninger og konkur-

ranser som gir barna god fysisk fostring og 
glede ved å holde seg aktive. Vi ser også her 
frem til at allidretten får ett enda bedre om-
råde å boltre seg på når neste trinn av opp-
gradering av banen er ferdig. Denne gruppen 
er også en fin rekrutteringsplass for medhjel-
pere og ”trenerspirer” for resten av laget.  
 
Skigruppa hadde også ett oppsving med økt 
aktivitet i hoppbakken. Vi håper på mye, og 
tidlig, snø i år, slik at aktiviteten kan komme i 
gang med ski aktiviteter. Løypemaskinen er 
overhalt og alt skal være lagt til rette for ny-
preparert løyper for alle aldersgrupper og 
fysikk. Det vil også bli innkjøpt utstyr til 
hoppgruppa slik at flere kan ta del i denne 
grenen. Alt i alt har laget ett bredt og godt 
tilbud til bygda vår og vi vil gi litt ekstra ho-
nør til trenere, oppmenn og lagledere som 
utrettelig står på for laget. Uten dere ville 
ikke dette gå og vi vet at flere av dere har 
andre og krevende oppgaver utenom laget. 
Vi vil anmode alle som ønsker å holde laget i 
hevd tar kontakt med enten styret eller 
andre i laget – det finnes alltid oppgaver vi 
trenger medhjelpere til.    
 
Økonomien har vært en utfordring i 2008. Vi 
mistet inntektene vi hadde fra spille-
automatene, det har ikke vært dugnadsar-
beid ved FMV og det er ikke spel i museet i 
år. I tillegg har laget valgt å ikke avholde 
mer enn 2 fester da det har bydd på proble-
mer med å få folk til å stille som vakter, samt 
noe høy risiko for at vi ikke ville tjene peng-
er.  Dette samlet har medført en merkbart 
inntektstap. Men laget har fortsatt en sunn 
økonomi, noe lavere overskudd enn tidligere 
– men bedre enn fryktet. Dette skyldes blant 
annet at noen av sponsorene har økt sin 
støtte til laget. Dette er vi meget takknem-
melig for og vil rette en spesiell takk til ho-
vedsponsorene av laget Stadsbygd Spare-
bank og ITAB Industrier. I tillegg vil vi takke 
alle sponsorer som bidrar med betydelige 
beløp, hvor Trønderbilene og Bunnpris Stads-
bygd utmerker seg med velvilje og støtte. 
Det vil for neste år jobbes med andre inn-
tektskilder og arrangementer som kan bidra 

Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. 
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inntekt til lagskassa basert på frivilliges bruk 
av fritid. Laget bidro også på innsamlings-
aksjonen for demente og gav vår andel til 
aksjonen.  
 
Vi går en spennende tid i møte. Det jobbes 
aktivt med nye store prosjekter som løpeba-
ne med tartandekke og hall. Begge anlegge-
ne er allerede godt inn i planleggingsfasen 
og vi ser frem til å jobbe videre med disse 
prosjektene. I 2012 er det jubileum i laget 
og vi må i løpet av kommende periode be-
gynne å se på planer for denne feiringen.  
 
Vi vil takke alle aktive, trenere, tillitsvalgte 
og medhjelpere for all innsats i året som har 
gått og ser frem til å jobbe sammen med 
dere videre i året som kommer. 
 
Stadsbygd 2. desember 2008 
 
Arild Høston, Geir Solem,  
Per Inge Tung, Odd Arne Sakseid, Tor-
bjørn Hermstad, Amund Grønflaten 

Forts. Stadsbygd Idrettslag 

Pokaler jentefotballen 
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Styret i allidretten har i denne perioden 
bestått av følgende: 

 
Jonni Roar Larsen 
Jan Arve Monsen 
Geir Ola Svarholdt 
Elias Grønning 
Brit Mari Brovold 
Jorid Dalen 
Elin Kvidal 
 
Aktivitetsnivået i Allidrettsgruppa har 
også i år vært høyt. Vi startet året med å 
være ansvarlig for vaktholdet i svømme-
hallen da den var åpen. Den ble meget 
godt besøk av både store og små. Ekstra 
hyggelig var det at Sanitetsforeningen på 
Stadsbygd, bidro med midler slik at 
svømmehallen kunne være åpent fram til 
påske. Vi retter en stor takk til dem.  
 
I vår/tidlig sommer arrangerte vi fire akti-
vitetskvelder for barna. To av kveldene 
var på museet og to kvelder ble lagt til 
turløypa i Grønningsmarka. En dugnads-
kveld ble gjennomført i forkant av dette, 
for å tilrettelegge løypa slik at den ble 
bra for de fleste. Både på museet og i 
Grønningsmarka ble det gjennomført hin-
derløype og natursti. Naturstien med for-
skjellige oppgaver falt i smak til store og 
små. Mange barn deltok, ca 80 barn be-
talte deltageravgift på den aktiviteten. 
Siste aktivitetsdag ble markert med pre-
mieutdeling og grilling på grusbanen i 

Grønningsmarka.  
 
I høst har vi avholdt fire kvelder med friid-
rett ved banen, ca 104 barn deltok også  på 
denne aktiviteten til tross for labert vær no-
en kvelder. Vi har også denne høsten kom-
met i gang med aktiviteter i gymsalen for 
store og små, første kveld var ca 90 unger 
innom oss, fordelt på tre grupper. Vi har 
aktiviteter som hinderløype og lek med ball 
for de i aldersgruppe 3 til 8 år, og hjørnefot-
ball, volleyball og landhockey for de fra 9 til 
12 år. 
 
Nytt av året er at bassenget åpnet den 
29.10.07, vi har satt opp vaktliste og bas-
senget er allerede godt besøkt. 
 
Allidretten avslutter sesongen med tradisjo-
nell nissemarsj i Granlund den 10.12.07, vi 
leter etter nissen og spiser graut. Premieute-
ling for høstens aktiviteter vil også være 
denne kvelden. 
 
En stor takk til alle som har bidratt, både på 
dugnader og arrangement for allidretten i 
løpet av året. 
 
Hilsen styret i allidretten. 
 

Årsrapport for allidrett. 
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Årsmelding skiavdelinga. 
Skisesongen 2007/2008 startet med barmarkssamling ved samfunnshuset. Heidi Anette, Sølvi 
Fjærli og Magne trente gruppa igjennom hele sesongen. Oppmøtet steg utover sesongen og var 
enkelte kvelder opp mot 30 stk.  
 
Snøen kom før jul og det var relativt gode forhold i Granlund fra og med des, med unntak av 
deler av januar.  
 
Løype maskina til idrettslaget har ikke fungert opptimalt med det resultat at løypene ikke har 
vært så bra som de burde. Dette var nok dessverre til irritasjon for flere, men oppmøtet på tre-
ningene så ikke ut til å bli nevneverdig påvirket av dette. 
 
Telenorkarusellrennene ble gjennomført med ca 60 deltakere. De ble i år kjørt i helgene, på dag-
tid.  
 
Granlundrennet ble pga snøforholdene avlyst. 
 
Einriderennet gikk av stabelen 0202 i fristil . Ca 60 deltakere. 
 
Storhaugrennet gikk av stabelen 02 03 med varierende forhold. Det var usikkert helt opp til renn-
dato om det var mulig å gjennomføre rennet. Snøen kom som bestilt, men regn natten før og 
kuldegrader på renndagen gjorde at føret ble meget skarpt. Noen gikk det dessverre litt hardt 
utover i de bratte nedkjøringene mot Langmo. Det deltok totalt 168 løpere. 
 
Klubbrennet ble i år holdt den 09 03. Med glede så vi at hopperene fra Stadsbygd har tatt frem 
hoppskiene igjen, noe som ble demonstrert denne dagen. I hoppkonkuransen deltok 24 stk. Det 
var deltakere fra 6 år til og med senior. 
Skirennet gikk i år i klassisk stil. Det deltok 47 stk.  
 
Løype maskina har i sommer fått en velfortjent overhaling hos Harald Grønning. Det viste seg 
etterhvert at det var endel komponenter som måtte skiftes. Dette har ikke latt seg gjøre uten 
velvillige sponsorer som Ragnar Solem og Leira bil. I tillegg har ITAB sponset direkte til maskina 
etter forespørsel fra undertegnede. Den er i skrivende stund i ferd med å bli klar for denne og 
forhåpntligvis flere sesonger. 
 
Granlund skiarena har nå i høst blitt forbedret ved utretting av enkelte svinger, traseen har blit 
utvidet i bredde på flere kritiske punkter. Vil spesielt takke Jan Ove Grønflaten for at han stiller 
med gravemaskin, Jon Kvidal Foss for beitepussing både i skitraseen og i hoppbakken og grunn-
eier Magne/ Svein Olav for velvillighet i forbindelse med dette arbeidet. 
 
Nå gjenstår det å montere lysarmaturer, ca 30 stk som må skiftes pga regelverk i forbindelse 
med pcb holdig materialer. 
 
Ski gruppa ønsker å takke alle som har vært innvolvert i forbindelse med trening, skirenn og 
dugnadsinnsats i arenaene. 
 
Med vennlig hilsen skigruppa. 
 
Jan Kåre Hjellupvik, Torbjørn Hermstad, John B Roten, Per J Fenstad, Bjørg Grønflaten,  
Bente Askjemshalten og Gerald Eriksson. 



7 

 
Siste sesong hadde friidrettsgruppa stor akti-
vitet. I løpet av sesongen 2008 arrangerte vi 
terrengløp, duathlon, Fosenløpet, Måneferden, 
banestevnet Stadsbygd lekene og idrettsmer-
keprøver. I tillegg deltok ett lag på St. Olavs-
loppet. 

Terrengløpet ble som vanlig arrangert på vår-
parten på området ved museet kystens arv.  
Det var god deltagelse, spesielt i de yngste 
årsklassene.  Årets duathlon hadde 18 delta-
gere i den nye løypetraseen med sykling rundt 
Råbygda, Rein og Røberg før løping rundt 
”Dålåmyra”. Fosenløpet hadde dessverre litt 
liten deltagelse i år. Måneferden ble i år ar-
rangert for 31. gang med start i Granlund og 
målgang ved Fjellørnen skihytte. 
 
Banestevnet Stadsbygd lekene ble i år arrang-
ert igjen etter noen år med opphold. Dette ble 
en ubetinget suksess da vi greide å samle ca. 
90 deltagere, flesteparten fra Stadsbygd, men 
vi hadde også deltagere fra Rissa, Skauga, 
Vanvikan, Leksvik, Stjørna og Strindheim. 
 
Fra Stadsbygd idrettslag er det hele 60 utøve-
re som har deltatt på ett eller flere banes-
tevner i friidrett i løpet av sesongen 2008.  Vi 
har blant annet hatt deltagere på stevner i 
Trondheim, Sona, Leksvik og på Stjørdal med 
flott innsats og mange gode resultater. 
 
Friidrettsgruppa har hatt egne treninger hver 
onsdag siden april og frem til oktober bare 

avbrutt av ferie i juli. Oppmøtet på disse tre-
ningene varierte fra 10 til 30 unger, noe vi er 
godt fornøyde med. Vi hadde også flere utøvere 
både fra Rissa IL og Vanvik IL på våre trening-
er. Vi ser det som naturlig at vi kan videreutvik-
le dette treningssamarbeidet med de nærlig-
gende klubbene dersom det er ønskelig også 
fra dem. På den måten kan vi skape ett større 
og mer levedyktig friidrettsmiljø. 
 
Vi har også hatt samarbeid med allidrettsgrup-
pa om arrangering av  
friidrettstreninger for de minste barna. Her har 
det vært veldig mange barn på trening så 
grunnlaget for fremtiden er godt :-) 

 
Vi ser klart at friidrettsmiljøet på Stadsbygd er i 
vekst. Idrettslaget har startet en prosess der ett 
av målene er oppgradering av friidrettsbanen 
med legging av fast dekke. Det er i den forbin-
delse sendt inn søknad om spillemidler til Rissa 
kommune. Dersom dette prosjektet lykkes, tror 
vi rekrutteringen vil bli enda bedre. 
 
Takk for innsatsen til alle foreldre, funksjonæ-
rer og trenere som har bidratt i år. Vi satser på 
å ha minst like stor aktivitet neste år.  
 
Friidrettsgruppa 2008: 
Hans Petter Grønning 
Magne Tung 
Terje Solemsaunet 
Jakob Lund 
Ebbe Brødreskift 

Årsmelding friidrett. 

Erlend og Magne i St. Olavsloppet. 

Stevne i Leksvik, G11 og 60 m 
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Styret har dette året bestått av følgende: 
 
Leder: Arild Høston 
Nestleder: Geir Solem 
Sekretær: Per Inge Tung 
Kasserer: Odd Arne Sakseid 
Styremedlem: Torbjørn Hermstad 
Styremedlem: Amund Grønflaten 
Varamedlem: Marit Roten 
 
Stadsbygd Banen er utskilt fra Stadsbygd Idretts-
lag som en egen juridisk enhet, med eget regn-
skap og eget styre. Stadsbygd Banen har inngått 
leieavtale med Fotballavdelinga, som har enerett 
til bruken av banen. Fotballavdelinga kan frem-
leie banen til tredjepart, f.eks andre lag og klub-
ber.  
 
Året 2008 har også vært et år med stor aktivitet 
på banen. Fotballavdelinga har hatt treninger og 
kamper fra tidlig vår til seint på høsten. Banen 
har vist seg å være godt funksjonsdyktig hele 
tiden. Spesielt viste dette seg sist høst, hvor det 
var store mengder med nedbør, og banen var 
alltid spillbar uten noe tegn til overflatevann. Ar-
tig å registrere at en slik stor utbygging er vellyk-
ket og blir brukt i en slik stor grad. 
 
Sist vinter ble det kjøpt inn en speialslodd til trak-

Årsrapport Stadsbygd banen 
toren som er stasjonert på banen. Denne 
brukes om sommeren til å jevne ut gummien 
i dekket.Traktoren brukes også til snørydding 
av banen om vinteren. Det er kjøpt inn et 
spesialskjær som benyttes frontmontert på 
traktoren. Dette fungerer godt til å rydde snø 
så lenge snøen er relativt ny og løs. Det tas 
ikke sikte på å holde banen snøfri midt på 
vinteren, meningen er å kunne forlenge høst- 
og vårsesongen.  
 
Det er nedlagt en god del dugnadstimer for å 
holde enløpebanen og fasiltetene rundt ba-
nen i god stand. Det er nedsatt en arbeids-
gruppe som bl.a. ser på muligheten for å 
oppgradere løpebanen med tartandekke. 
 
Stadsbygd Banen er generelt et velykket pro-
sjekt, som har medført stor økning i aktivitet 
for hele idrettslaget. Men i sommerhalvåret 
kan det ofte være vanskelig å komme til på 
banen, da belegget på denne er høyt. Når 
det spilles 11-kamp er ikke banen tilgjengelig 
for andre unger til å trene. Dette gjør at 
mange ser et behov for å utrede bygging av 
en ny treningsbane, fortrinnsvis en kunst-
gressbane for 7-er fotball.   
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Årsmelding fotball 2008. 

Vi har nå gjennomført en ny strålende se-
song på vår eminente kunstgressbane, og 
det er allerede nå ting som tyder på at vi 
også begynner å se den sportslige fremdrif-
ten en slik bane vil gi. Vi har i år hatt flere 
strålende resultater i vår fotballavdeling. 
  
Vi stilte også i år med 2 seniorlag, et dame 
lag 11èr og et dame 7èr . På herresiden har 
vi etablert en avtale med Vanvik, som nå har 
både A- og B-lag, så vi har i år hatt 15 over-
ganger til Vanvik, hvor de har spilt både A- 
og B fotball på seniornivå, dette er et samar-
beid som har fungert bra.  
 
Vi hadde ellers 14 lag i seriesystemet i al-
dersbestemt: 3 knøttelag, 3 minilag, 2 lille-
gutter, 1 lillejente, 2 gutter 14, 1 jenter 14, 
1 gutter16, og 1 jenter16. Gutter 16 og et 
av våre småguttelag var samarbeidslag med 
Vanvik. og småpiker var samarbeidslag med 
Vanvik.  
Dette utgjør samlet ca 180 spillere, som 
igjen har krevd opptil 40 trenere og opp-
menn. 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 rekrutte-
ringa er kjempegod og at frafallet er mini-
malt, noe som gjør at vi kan se lyst på fram-
tiden en stund. 
 
Vi har i år hatt lag som har representert 
Stadsbygd på en utmerket måte både i Stor-
sjøcupen i Sverige (Gutter 14), Norway Cup 
(Gutter 16), Dana Cup i Danmark (Jenter 
16) samt Bergstadcupen på Røros (Jenter 
14). Damelaget var i Danmark på trenings-
leir i påsken. Mao så har vi i 2008 reist mye 
rundt om i Norden. 
  
Sportslig sett har vi hatt en god sesong. Vi 

hadde fpr første gang i historien et lag i 1 
div., det var Gutter 14 på vårsesongen. Vi 
hadde 3 seriemestere (Damer 7èr, Jenter 16
-høsten og Gutter 16-våren) Høydepunktene 
har derfor vært mange denne sesongen. Vi 
hadde ellers en målsetting om at damelaget 
(11èr`skulle kjempe tett om opprykket til 2 
div., men det klarte vi dessverre ikke i år.  
 
Vi har også i år vært alene som utviklings-
klubb i Fosen. Noe som medfører at vi har 
hele Fosen som felt når det gjelder spillerut-
vikling. Dette er et arbeid som krever store 
ressurser, og her er det Halvard Solem som 
drar det desidert tyngste lasset. En STOR 
takk til han. Det er i dag 3 stk som er invol-
vert i dette, det er; Hallvard, Peter Frengen 
fra Ørlandet og Nina Fjeldvær (som for øvrig 
er Fosens representant i kretsstyret til Trøn-
delag Fotballkrets). Steinar Hansen var med 
frem til sommeren.  
 
Ønsker også å takke styret, og noen eks. 
styremedlemmer som fortsatt sitter med 
viktige og vesentlige oppgaver, for et godt 
samarbeid i året som har gått. En kjempe-
innsats har blitt gjort av alle sammen. 
 
Takk også til alle som har stilt opp på dug-
nader, som reiseledere, trenere, oppmenn, 
heiagjeng, styret og ikke minst ivrige spille-
re. Vi er avhengige av dere alle!! 
 
Tusen takk for i år og lykke til neste år. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Kristoffer Fjeldvær 
Leder fotballgruppa 
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Det har i denne sesongen vært 36 knøtter på det meste.  
Det har vært 23 første års og 13 andre års knøtter. 26 gutter og 10 jenter. Disse har vært for-
delt på 4 lag.  
 
Lagene har vært delt opp følgende lag: 

 
 
Treningene har forgått på mandager med veldig bra oppmøte av spillerne. Vi har for det meste 
trent lagene hver for seg med en øvelses del først og spilling til slutt. Har hatt noen treninger 
hvor vi har delt de på klassene for å differensiere treningene. Vi hadde også åpen trening i 
ferien for de som var hjemme og ville spille litt forball. 
 
Serien har blitt avviklet som turneringer. Sesongen startet med åpnings-cup sammen med mini 
Fevåg. Videre var vi i Råkvåg og Skaugdalen før ferien.  
Høst-sesongen startet med fellesturnering med mini på Stadsbygd, så Vanvikan og avslutning i 
Rissa med premieutdeling.  
Dette synes både vi (trenerteamet) og barna er en fin måte å arrangere serien på. 
Resultatmessig har det svingt litt. Lagene har lært både å vinne og tape kamper. 
Vi trente ut oktober og hadde avslutning med pizza og brus i Granlund. 
 
I år utvidet vi trenerteamet slik at vi i tillegg til en hovedtrener var det satt opp en person kun-
ne steppe inn ved fravær. Hadde også en manager som ordnet med skriv og fordeling av in-
formasjon ut til trenerne. Dette er en modell som vi syntes fungerte godt. 
 
Trenerteamet besto av: Lasse Kilen ( Geir Ola Svarholt), Kjell Solemsaunet ( Erik Børseth), Geir 
Solem ( Marit Roten) og Aril Høston ( Jan Arve Monsen). ”Manager” : Geir Ola Svarholt. 
 
 
For knøtteteamet  
Geir Ola 

BLÅ GUL GRØNN HVIT 

        

Håkon Mathias Sander Jørgen 

Ola Erik Lars Adrian Simon 

Inga Marie Gina Anna Marie Mari 

Andrea Bernhard Daniel Edvin 

Peder Jørgen Jonas Jonah 

Andreas Karina Kaja Silje 

Oda Vilde Jenny Mats 

Tobias Magnus Simon Sondre 

Viktor Ole Leon Mattias 

Årsmelding for Stadsbygd Knøtt 
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Årsmelding for Stadsbygd Mini 

Årets mini gutter var oppdelt i to lag med 14 spillere totalt. Disse var fordelt på 10 gutter fra 
3.klasse og 4 fra 4.klasse. Vi startet treningene sist i april med lett fotball og forberedelse til åp-
ningscup sammen med mini jenter og knøttelagene 10.mai i Fevåg. Dette ble en kjempeturnering 
med værgudene på vår side og fullt av folk som var og så på kampene. Etter denne turneringen 
gikk vi over til ordinære seriekamper med 4 kamper før ferien og 3 kamper etter ferien.  
 
2.juni dro hele gjengen til Malvik for årets malvik-cup sammen med mini jenter. Det ble som vanlig 
en dag med kjempefint vær og mye artige fotballkamper. Vi hadde også lagt inn en sosial 
”happening” med burger på McDonalds før vi dro hjem utpå kvelden. 
Rett etter skoleferien 30.august arrangerte SIL midtsommer-cup og sedvanlig var også dette en 
kjempesuksess hvor folk og unger storkoste seg med god fotball. 
 
Sesongen ble avsluttet 20.september med cup i Rissa hvor Rissa offisielt åpnet kunstgressbanen 
sin samtidig som ungene fikk sine velfortjente premier for god innsats i sesongen. 
 
Resultatmessig har vi ikke fokusert mye på gjennom sesongen, men heller konsentrert oss om 
hver enkelt spillers framgang. Gjennom dette er det artig å se at de aller fleste har en fin stigning 
rent fotballmessig utover sesongen. Noe ”rusk” vil det være da noen i perioder konsentrerer seg 
om leik uten fotball i tankene, men dette er gjengangerproblemer vi ser av alle som er i disse 
årstrinnene. Vet at dette forsvinner ved overgang til gutter 12. Men, alt i alt er det hyggelig for oss 
trenerne at vi overlater til gutter 12 unger som er bedre fotballmessig enn ved sesongstart. Da 
føler vi at en del av målene er nådd. Samtidig vil de som er igjen ha bedre forståelse for at det 
kanskje blir litt mer ”krav” på mini enn knøtt.  
 
 
Mvh 
 
Børge, Per Inge, Geir Vidar. 
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Fotballsesongen 2008 er nå gjennomført, og vi har dette året vært 17 spillere i denne 

gruppen. For å få mest mulig spilletid for hver enkelt, besluttet vi dermed å dele opp i to lag. Vi 
valgte denne gangen å dele opp etter aldersklasser. Det medførte at 96-årgangen ble 9 spillere 
mens 97-årgangen ble 8 spillere. Noen skadeavbrekk, spesielt blant 97-årgangen, gjorde at vi 
lånte spillere innbyrdes, samt at vi måtte låne noen fra 98-årgangen.  

 
Vi startet årets sesong rett etter påske med treninger hver tirsdag og torsdag på ba-

nen. Det har vært godt og stabilt oppmøte på treninger gjennom hele sesongen. Vi fikk også i år 
tildelt flest kamper på tirsdager, så ukene har stort sett bestått av en trening og en kamp. Hvert 
lag fikk 17 kamper hver, så det ble mye fotball på guttene. Resultatmessig var 96-årgangen best 
i årets serie, men også 97-årgangen viste til gode resultater og formstigning utover i sesongen. 

 
Når det gjelder arrangementer utenom det ordinære seriespillet, kan vi bl.a. nevne vår-

cupen i mars som ble avholdt i Bjugn-hallen. Der stilte vi med begge lagene. Det samme gjorde 
vi i august, da vi gjestet Hil/Fevåg som arrangerte sommerturnering. På tampen av sesongen 
stilte vi også med begge lagene på Thorvaldsens Minnecup. Da var det Sverresborg som arrang-
erte cup på Havstein-banen.  

 
Etter siste hjemmekamp, som for øvrig var et intern-oppgjør, markerte vi avslutningen 

på årets sesong med pizza og brus i Granlund.  
 

Følgende har deltatt på lillegutter denne sesongen: 

Stadsbygd lillegutter 1 og 2. 

Stadsbygd 1:     Stadsbygd 2: 
Ørjan Kjeldsli     Erlend Tung 
Martin Krogh     Reidar Hermstad 
Andreas Solem        Sindre Strandheim 
Troy-Christian Hansen    Jørgen Haugerø 
Morten Raudberget    Marius Høston 
William Tung     Henrik Fenstad 
Pål Vegard Øverland    Emil Brødreskift 
Jacob Bye Mælan    Joachim Myran 
Stian Hjellupvik 

Trenere og oppmenn takker for en hyggelig sesong og ønsker alle til lykke med neste    
sesong. 
 
 
Trenere: 
Steinar Hansen, Magne Tung, Torbjørn Hermstad, Roar Kjeldsli, Vidar Myran  
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Stadsbygd gutter G14  
I sesongen 2008 har det totalt vært 29 gutter som har deltatt på Gutter14. Siden vi var så mange, 
meldte vi på 2 lag til serien, Stadsbygd 1 som spilte i 1. div på våren og Stadsbygd 2 som spilte i 3. 
div. 3.div-laget var et samarbeidslag med Vanvikan. Det er 9 gutter fra Vanvikan som har vært 
med oss denne sesongen. Noen av dem spilte på 1.div-laget og måtte dermed melde overgang til 
Stadsbygd. Begge lagene spilte 11’er-fotball i vårsesongen. Vårsesongen ble ”tøff” for Stadsbygd 1, 
vi møtte veldig god motstand i 1. div og vi fikk en del tunge kamper med mange mål i mot. Men vi 
klarte også å få tak i noen poeng med en seier mot Flatåsen og avsluttet vårsesongen med uav-
gjort mot Melhus.  
3. div-laget spilte i Fosen-serie (samt Lensvika) og sleit med å ha nok spillere til 11’er. Vi klarte en 
seier og 2 uavgjort samt flere kamper med ettmåls-tap. Det ble sisteplass på tabellen for begge lag 
på våren. 
 I høstsesongen spilte Stadsbygd 1 i 2.div med lag fra sørsiden av Trondheimsfjorden samt 
Ørland, mens Stadsbygd 2 spilte fortsatt i 3. div på Fosen. På grunn av vi sleit med å ha nok spille-
re til 11’er i vårsesongen for Stadsbygd 2 , meldte vi på dette laget som et 7’er-lag for høstsesong-
en. Laget spilte meget godt og vi kjempet helt til siste slutt om 1.plassen med Rissa (kun 1 tap – 
mot Bjugn). Rissa vant på 6 mål bedre målforskjell – her var det spenning helt til siste slutt. 
Stadsbygd 1 klarte seg mye bedre i 2. div og vi spilte en del meget gode kamper og endte til slutt 
på 5-plass med 13 poeng. 
 Vi deltok i Storsjøcupen i Østersund først på juli. Dette var en fin opplevelse for oss alle, vi 
bodde på en skole litt utenfor Østersund og hadde fine forhold, både bo- og værforhold. Vi kom til 
8-delsfinalen i B-sluttspillet hvor vi tapte 0-5 mot Tiller (som gikk til finalen i B-sluttspillet). Cupen 
kan anbefales ! 
Totalt har 29 spillere deltatt i kamper på Gutter14 denne sesongen :  
 
1.rekke f.v : Stian Stordal, Markus Hassel, Steffen Småvik, Håvar B. Hammer, Lars Erik 
Askjemshalten og Oddbjørn Askim. 
2. rekke f.v.: Stian F. Rossvold- aune, Peter Langensteiner, Henrik Askheim, Torgrim Grøn-flaten, 
Even Overskott, Jim Martin Berg og Rikard Haugen 
3. rekke f.v.: Egil Hammer (trener), Markus Raudberget, Marius Andresen, Jørgen Wanvik, Haa-
kon Kvithyll, Fredrik Gutteberg, Erlend Hermstad og Kjell Overskott (oppmann) 
Ikke på bilde: 
Joakim Haugerø 
Roar Larsen 
Sindre Muller 
Ivan Neeraas 
Ola S. Grenne 
Vincent Johnsen  
Jostein Fiveltun 
Michael Lindgjerdet  
Tom Jonas Saus 
Espen Schjølberg  
 
Takk for sesongen 
2008 og lykke til i 
2009! 
Egil Hammer / Kjell 
Overskott 

               Lagbilde fra Storsjøcupen  
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Laget startet treninger rundt påsketider, og har trent 2 ganger i uka. I sesongen gikk en del se-
riekamper på treningsdag, noe som medførte kun en trening + kamp i uka. Ingunn Rokset star-
tet som trener, men måtte slutte etter sommerferien p.g.a. skolegang på Østlandet. Steinar Ro-
stad tok over og ledet laget på trening og i kampene på høstsessongen. I tillegg har Tor Lang-
sæther steppet inn ved behov. Oppmann for laget har vært Signe Lise Tung Nilsen. 
 
Laget spilte i serie med 9 lag fra Fosen. Det ble spilt 16 seriekamper, hvorav 4 ble vunnet og 12 
endte med tap. Laget scoret 56 mål og slapp inn 120 mål. Toppscorer ble Ida Konstanse Rostad 
med 16 mål, Veronika Fjeldvær scoret 14, Mona Wemundstad 10, Julie Raudberget Langsæther 
7, Therese Andersen 3, Aurora Tung Nilsen 3, Maiken Knappe Stegavik 1, Veronica Myran 1 og 
Sara Kvithyll 1 mål. 
 
Resultatene viser at laget scoret mål, men slapp desto flere inn. Det var stor nivåforskjell på 
lagene i serien, og det er nok ingen tvil om at de lagene som har spillere som driver med hånd-
ball på vinters tid har et forsprang på våre jenter. Både når det gjelder samspill men også fysikk 
og duellspill. Tross mange tap, så var det en del jevne kamper som endte med knepent tap. 
Jentene har uansett resultat hatt det gøy og vært positive både på trening og kamp. De har vist 
at det er viktigere å delta og å ha det morsomt enn å vinne. 
 
Laget bestod i utgangspunktet av 13 spillere, men 1 spiller sluttet i sommerferien.  
Utover høstsesongen var spillerstallen stabil på 12 spillere.  
 
Følgende har spilt på laget:  
 
Sofie Langnes 
Mona Wemundstad 
Maiken Knappe Stegavik 
Nora Wårum, Sara Kvithyll 
Therese Andersen 
Kamilla Kårli 
Julie Raudberget Langsæther 
Ida Konstanse Rostad 
Ellen Marie Askjem 
Veronica Myran 
Aurora Tung Nilsen 
Veronika Fjeldvær 
 

Med hilsen 

Steinar Rostad 

Stadsbygd jenter J14  
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Følgende glimrende spillere har deltatt på G16 laget: 
 
Martin Fjeldvær (kaptein), Borgar Hindrum, Ståle Jonassen, Eivind Wanvik (alle fra Vanvikan) 
Stian Tørstad, Daniel Bakken, Erlend Johanesen, Robert Rønning, Gøran Askim, Kristoffer 
Størseth, Jan Egil Størseth (Stadsbygd) 
Peter Langensteiner (Rissa), Jonas Øvergård (Fevåg). I tillegg deltok Eirik Kjørsvik som dis-
pensasjonspiller. Totalt var det 14 spillere på laget, men gjennom sesongen viste dette seg å 
ikke være tilstrekkelig så vi måtte kompansere med noen småguttespillere ( Haakon Kvithyll, 
Markus Raudberget, Henrik Askheim og Stian Rossvoldaunet) 
 
Årets sesong har vist at det kan samarbeides godt på tvers av kommunegrenser og fotball-
klubber i distriktet. 
 
I vårserien ble vi seriemestre. Vant alle våre kamper i 3. divisjon!! Vi rykket så opp i 2. divi-
sjon, som viste seg å bli litt for tøft med så få spillere. Laget vant kun en kamp, og ble sist. 
Guttene spilte kampene jevnt med de fleste til pausen, men 2 omgang ble tøff på grunn av 
for få spillere/innbyttere. 
 
Laget deltok i Bjugncupen. Kom til semifinalen der vi tapte for vinneren av cupen. 
 
Årets høydepunkt var deltakelsen i NorwayCup. Laget kom til 8’ dels finalen. Guttene leverte 
en flott innsats. 
 
Med hilsen 
 
Johan Størseth, trener 

Stadsbygd gutter 16 år. 
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Stadsbygd jenter J16  
 
Vi startet sesongen tidlig i januar. Hvor vi trente 
på kunstgress, når været tilsa det, ellers så ble 
det noen økter i Rissahallen.  
 
Vi hadde i utgangspunktet en bra stall på 16 
spillere når vi startet sesongen, noe som viste 
seg å være et minimum når sesongen nærmet 
seg slutten. Spillerne var både fra Vanvikan, 
Hasselvika/Fevåg og Stadsbygda.  
 
Det var bra treningsiver vinteren og sommeren 
igjennom. Vi startet sesongen med å delta på 
Vår Cupen i Bjugn. Der vi stilte med 2 lag, og 
hvor det ene vant hele cupen, etter en spen-
nende finale mot Ørlandet. Mao så fikk vi en 
meget bra start på sesongen. 
 
I serien ble det for første gang på lenge en egen 
foseserie i 2 div med 8 lag. Vi har tidligere erfart 
at fosenlagene holder et bra nivå på jentesiden, 
så vi mente at dette ville bli en stor utfordring 
for oss. Målet var selvfølgelig å vinne 2 div i vår, 
for deretter å prøve å kvalifisere oss for 1 div. 
Det ble en tett batalje spesielt mellom Åfjord, 
Ørland, Bjugn og Stadsbygd. Vi fikk 6 seire og et 
tap på våren, noe som var nok til at vi ”kun” ble 
nr 2, etter Åfjord. Surt, men lite å gjøre med. 
Når høsten kom, skulle vi ha revansj, og det fikk 
vi. Vi gikk gjennom høsten uten tap, og med 7 
seire. Vi vant da 2 div., og spilte semifinale mot 
Ranheim om kretsens pokal. Den tapte vi dess-
verre 2 – 0, hvor vi hadde en dårlig start og lå 
under 2-0 etter 15 min., hadde bra kontroll i 2 
omg., men det var den dagen da ballen ikke 
ville inn, ikke via straffemerket en gang…… Mao 
en BRA sesong med 13 seire og 1 tap. 
  
Årets høydepunkt for både spillere og trenere 
var deltagelsen i Dana Cup i Hjørring i Danmark. 
Vi sjekket inn i Hjørring med 16 spillere og  3 
lagledere. Vi møtte tøff motstand i innledende, 
men vi ble nr 2 med flere scorede mål enn Frog-
ner (et 1 div lag fra Østlandet). De 3 første 
lagene hadde alle 6 p og 2 plussmål, så da ble 
det antall scorede mål som ble tellende. I den 
avgjørende kampen slo vi Frogner 1 – 0, noe 
som jeg tror er den beste kampen disse jentene  

 
spilte i hele denne sesongen. Vi kom da til A-
sluttspill, som i seg selv er en MEGET bra pre-
stasjon. Her møtte vi Elverum, og det var tydelig 
at vi hadde brukt mye krefter mot Frogner, da 
Elverum kjørte over oss og sørget for at vårt 
Dana Cup-eventyr var over for denne gang. 
Dette var første gangen vi var i Danmark 
på Cup, og det sportslige tilbudet overgår 
det meste, men reisen er lang nok…..  
 
Sesongen ble avsluttet med turnering i Buvika 
lørdag 22 november, hvor vi stilte med 2 lag. 
Her endte vi opp med 2 plass og 4 plass, av 
totalt 8 lag. Vi ble nr 1 og 2 i innledende grup-
pespill, og semifinalen ble innbyrdes oppgjør, 
som ble meget tett og endte til slutt med 4-3 
sier til Stadsbygd 1. De tapte finalen mot Flatås, 
mens Stadsbygd 2 tapte bronsefinalen mot Sjet-
ne. 
 
Takker derfor alle spillerne som var en del av 
denne gruppen, samt alle de foreldrene som 
støttet opp under laget både under Dana Cupen 
og her hjemme, både gjennom salg av dopapir 
(Gry Engvik) og sjåfør til Danmark (Roger Ness).  
 
De som fullførte sesongen var følgende: 
Silje Grønflaten, Sara Meyer, Mia Holm, Bente 
Fjærli, Veronika Fjeldvær, Siri Schjølberg, Char-
lotte Buaunet, Eirin Ness, Kine Engvik, Ida Nord-
gård, Christina Aasan, June Berg, Emma 
Wårum, Wenche Haugerø. Cicilie Sand og Maria 
Grønflaten var med frem til sommeren. 
 
Vi trenere hadde et fantastisk år sammen med 
dere, og vi håper vi sees igjen.  
 
Mvh Amund og Kristoffer. 
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Hovedsponsorer Stadsbygd Idrettslag 
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Stadsbygd Damer 
 
Hadde i januar ca 30 spillere på papiret. Men etterhvert som vi nærmet oss sesongstart, ble det 
klart at vi kom til å ligge rundt 25-28 spillere. 
 
Målsetningen før sesongen var opprykk til 2.div for 11èr laget og seier i 7èr serien. 
 
Før sesongen startet, var det veldig mye fram og tilbake i forhold til hvor mange lag det ville bli i 
begge seriene. Det var påmeldt 14 lag totalt. Dette mente kretsen ble for mange lag i en serie, 
og delte opp i en nord og en sør serie. 
Argumentasjonen deres var at det ville bli en for lang serie og at det ikke ville gå.  
Argumentene våre var at det for det første ikke var 14 seriøse lag som hadde meldt seg på, og 
at noen lag helt sikkert ville trekke seg. Vårt andre argument var at grunnen til at man spiller 
fotball er å spille kamper. Og jo flere kamper jo bedre. 
Det ble lagt opp til et «kompromiss», der kretsen delte opp i de to nevnte seriene, og la opp til 
sluttspill for de 2 beste i hver avdeling, med kamp om opprykk. Og for lagene fra 3-7 skulle det 
bli et sluttspill med kamp om KM 4.div. 
Før serien ble det til at 1 lag til i vår avd. trakk seg, slik at vi endte opp med 6 lag i vår avd. 
 
For 11èr laget startet det bra, med seier mot Glåmos i den første kampen. Deretter gikk det en 
mnd til neste  kampen, hvor vi tapte mot Sverresborg. 
Deretter hadde vi 3 tette kamper, hvor vi vant mot Skaun, tapte mot Singsås og spilte uavgjort 
mot Glåmos. Dermed så det mørkt ut i forhold til vårt uttalte mål om opprykk. 
Spesielt den siste Glåmoskampen var en tung nøtt å svelge, siden de var et av bunnlagene som 
vi absolutt skulle ha slått. 
 
Etter disse 5 kampene, så var vårsesongen, og en av kampene fra høstsesongen spilt. (En av 
kampene fra vårsesongen ble flyttet til høsten) 
 
Høstsesongen ble startet med at Tolga/Vingelen trakk seg fra den utsatte kampen. Dermed sto 
vi igjen med 4 kamper av sesongen.(Pluss sluttspill) 
 
Første kamp ble et knepent tap mot Sverresborg, fulgt av kalassifre mot Skaun og Tolga/
Vingelen. 
Foran siste kamp mot Singsås, var det klart at de var avhengig av seier mot oss, for å bli avde-
lingsvinnere. Og det klarte vi å forhindre, siden vi klarte uavgjort mot de. 
 
Dermed ble Sverresborg avdelingsvinnere. 
 
7èr laget hadde en veldig god sesong! Med kun 2 tap i løpet av hele sesongen, så gikk de hen 
og vant sin avdeling.  
Også her var det sluttspill. Men i semifinalen møtte vi et lag som besto av 1 meget god spiss. 
Hun scorte 9 av 11 mål. Sluttresultatet ble 11-4 til Flå/Lundamo.  
7èr laget ble jo også forsterket med god hjelp av J16 gjennom sesongen, og dette bidro veldig 
sterkt til at laget klarte å hevde seg så godt. Disse Jentene kommer til å være en meget god 
forsterkning til damelaget neste år! 
Vi har jo også hatt endel sosiale tilstelninger i løpet av sesongen. Både av sportslig art og kun 
for det sosiale. 
I Januar dro vi til Selbu på cup, hvor vi hadde med 2 lag. Der overnattet vi også en natt. 
Her ble det 2.plass til «senior»laget vårt. Med 3 av 3 mulige seire i innledende.  
J19 laget kom seg desverre ikke videre fra innledende gruppe, men de var aktivt med som heia-
gjeng i finalen. 
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Februar er det jo fast takst med treningsleir i Meråker.  
I år var J14, J16, G14, G16 og damelaget med. 
Dette ble ei hyggelig helg med mye fotball. Til neste februar bør vi kanskje legge inn noen 
alternative økter, med restitusjon, fotball teori eller lignende. 
 
I Mars dro vi på en mye omtalt treningsleir til Løkken i Danmark. 
Det sportslige opplegget var helt suverent. 2 treninger hver dag på ganske så gode gressba-
ner. Og et helprofft opplegg på Løkken idrettsenter.  
Det hele ble jo også som kjent avsluttet med seier mot rekruttlaget til Fortuna/Hjørring, som i 
mange år har vært et av Europas beste klubblag. De hadde også med en ny innkjøpt proff, 
som faktisk ble totalt avkledd av våre damer. :) 
 
En annen del av turen var jo ikke så vellykket. Og da tenker jeg jo selvfølgelig på den etter-
hvert så berømte bussjåføren. 
Vi leide buss og sjåfør fra Lenes Bussreiser. Sjåføren var leid inn eksternt, og uten å gå inn på 
alt dette, så ordnet busselskapet opp på en god måte. Men i ettertid, så ser vi jo at ting kun-
ne ha gått mye verre, dersom bussjåføren faktisk var ruset hele turen nedover... Men det blir 
spekulasjoner. 
 
En erfaring (av mange), vi gjorde oss i løpet av Danmarksturen, var viktigheten av opptrening 
over tid, og restitusjonstrening. 
Mange av spillerne våre slet med skader etter den intensive treningsperioden i Meråker og 
Danmark, og dette var for noen skader som ble hengende i hele sesongen gjennom. 
 
I april ble sesongen startet og det sosiale begrenset seg litt mer, men damene hadde endel 
sammenkomster. 
 
Vi har også hatt noen treningsamlinger oppe i Granlund i løpet av sesongen, hvor vi har kom-
binert trening med en sosial samling på kvelden. 
 
Treningsoppmøtet gjennom sesongen har vært meget godt. Et snitt på 15-20 spillere pr tre-
ning må sies å være bra! 
 
Neste sesongs mål vil bli mer diskutert på et møte som skal holdes mandag 03.november. 
Det er jo også avhengig av hva det nye trenerteamet kommer fram til i samarbeid med spil-
lerne. 
Men håper flest mulig av damene blir med og at vi kanskje får noen forsterkninger.  
Det har vært en kjempefin gjeng å være med og jeg gleder meg til neste år! :) 
 
 
 
 
Skrevet av: 
 
Stefan Hansen 
Oppmann og keepertrener 
 
 
Se lagbilde s. 23. 
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Espen Rian—Kombinert 

 

For de som ikke følger med på hjemmesiden er dette et lite skriv om mitt ståsted før 
sesongstart 2008/2009. Som alle vet fikk jeg en skade i venstre kne sist vår. Skaden er 
operert og planen var å bli klar til sesongstart i Kuusamo. Slik ble det ikke. Jeg var uhel-
dig i landingen på mitt første hopp etter skaden. Det gjør at min sesongstart blir utsatt. 
Mitt helsepersonell mener det er realistisk å prøve seg i bakken igjen i juletider. Det vil si 
en liten måned senere enn planlagt. 
Det som skjedde i kneet nå var en vridning. Noen få fibere i det nye korsbåndet løsnet 
og menisken fikk seg en trøkk igjen. Men hvelsen er på full fart tilbake og smertene 
holder på å gi seg. 
Denne situasjonen er ikke optimal, men det er heller ingen krise. En drøy uke etter fallet 
var jeg tilbake på langrennsski. Med andre ord er det ingen fare for utholdenheten. I 
hoppbakken har jeg kontroll, det viste det ene hoppet jeg gjorde på Lillehammer. Kvali-
tetsmessig var det ikke langt unna der jeg slapp for 8 måneder siden. 
 
Nå vil jeg bruke den neste måneden på å gjøre meg skikkelig klar for hopping .Når tiden 
er inne, starter jeg i K-90 med lav fart. Det vil gjøre at jeg kan trene meg opp gradvis på 
lengdene, til jeg igjen hopper lengst av alle. 
 
PS. VM i Liberec er i Februar 
 
mvh 
Espen Rian 
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Bilder fra idrettsåret 

Jenter 16 

 

Sona lekene; Marthe, Elisabeth, Vikka, Erlend og Emil 
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Bilder fra idrettsåret 

Damelaget 

Emil i høyde under Sona lekene 
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Bilder fra idrettsåret 

 
Simon Haugen i kulestøt under Stadsbygdlekene 
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Bilder fra idrettsåret 

 
Flott innsats av mange talenter 
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Regnskap 2008 og budsjett 2009 for Stadsbygd IL. 

 
 

Hovedlag Bud. 2007 Regn. 2007 Bud. 2008 Regn. 2008 Bud.2009 
Medlemskontigent 65 000 71 800 70 000 57 800 60 000 
Salg av drakter 0   0     
Reklameinntekter program 0   0     
Sponsorinntekter 50 000 50 000 50 000 60 000 60 000 
Kulturmidler 0   0     
Godtgjørelse dugnad 20 000 4 409 25 000 0 0 
Aktivitetsmidler NIF/NOK 41 000 110 399 70 000 83 469 70 000 
Utdeling telefonkataloger 12 000 15 364 12 000 14 964 12 000 
Tilskudd 0   0 90 407 30 000 
Tilskudd kunstgress 0   0     
Inntekt myntautomat 75 000 63 286 0     
Diverse inntekter   8 305   15 484   
Renteinntekter 10 000 3 779 15 000 1 182 10 000 
SUM INNTEKTER 273 000 327 342 242 000 323 306 242 000 

           
Kontorutstyr/rekvisita 2 000 0 2 000 0   
Porto 1 000 279 1 000 0   
Styre- og komiteutgifter 1 000 478 1 000 0   
Regnskapshonorar 30 000 38 375 40 000 39 959 40 000 
Husleie/vask garderober 15 000 17 394 18 000 6 228 18 000 
Gaver og utmerkelser 2 000 2 244 2 000 2 105 2 000 
Vedl. garderober/lager 2 000 2 016 2 000 2 387 2 000 
Kurs 25 000 7 090 25 000 10 524 25 000 
Kjøp av drakter 0   0     
Vedl. Stadsbygd Stadion 0   0     
Forsikring Stadsbygd Stad 0   0     
Utstyr Stadsbygd Stadion 0   0     
Scoter/løypemaskin 15 000 18 208 15 000 17 191 15 000 
Dugnad 2 000   2 000   2 000 
Diverse utgifter 2 000   2 000   2 000 
Forsikringer 28 000 3 649 28 000 3 925 5 000 
Renteutgifter 0   0     
Gebyrer 2 000 2 174 2 000 3 537 2 000 
Tap v/salg av aksjer 0   0     
Avskrivninger 0   0     
SUM UTGIFTER 127 000 91 907 140 000 85 856 113 000 

           
Resultat 146 000 235 435 102 000 237 450 129 000 

      
Resultat fester 50 000 76 837 50 000 25 664 50 000 

Resultat skianlegg -35 000 -44 931 -45 000 -75 634 -60 000 

Resultat buss -10 000 7 717 -10 000 -32 043 -38 000 

            
Resultat hovedlag 151 000 275 058 97 000 155 437 81 000 
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Ski Bud. 2007 Regn. 2007 Bud. 2008 Regn. 2008 Bud. 2009 
Startkontingent 30 000 14 570 30 000 13 445 30 000 
Deltageravgift 7 000   7 000 3 300 5 000 
Salgsinntekter 17 000 5 490 17 000 12 167 17 000 
Lotteri inntekter 0 1 650   3 980   
Programsalg/Billetter 0 440   1 270   
Salg av drakter 8 000 8 950 5 000 6 550 5 000 
Sponsorinntekter 5 000   5 000   5 000 
Diverse refusjoner/egenandel.       1 500   
Diverse inntekter 10 000 9 209 10 000 9 200 10 000 
SUM INNTEKTER 77 000 40 309 74 000 51 412 72 000 
            
Kontingent krets 4 000 3 580 4 000 3 580 4 000 
Startkontingent 13 000 4 160 13 000 4 781 5 000 
Trykksaker/porto           
Varer for salg 10 000 1 773 10 000 4 756 7 000 
Arrangementsutgifter 1 000 5 851 1 000 146 1 000 
Premier 5 000 3 041 5 000 2 135 5 000 
Reise og opphold 25 000 27 385 25 000 15 545 25 000 
Trenings- og konkuransemidl. 20 000   15 000 20 155 15 000 
Utstyr og rekvisitta 0     449   
Kjøp av drakter 10 000 4 540   4 030   
Diverse utgifter 2 000 1 001 2 000   2 000 
Deltageravg. trening 0 24 313 5 000 9 030 5 000 
Lisenser 0         
Renn- og deltageravg. krets 3 000 2 892 3 000 1 063 3 000 
SUM UTGIFTER 93 000 78 536 83 000 65 670 72 000 

           

RESULTAT SKI -16 000 -38 227 -9 000 -14 258 0 

Allidrett Bud. 2007 Regn. 2007 Bud. 2008 Regn. 2008 Bud. 2009 
Startkontigent 6 500 1 850 6 500 3 700 6 500 
Div. arrangement   4 350       
Trim/svømmebasseng 15 000 24 555 20 000 17 683 20 000 
Diverse  inntekter   4 409   11 006   
Sum inntekter 21 500 35 164 26 500 32 389 26 500 

           
Sosiale tiltak 1 000 497 1 000   1 000 
Utstyr 3 000 6 059 3 000 279 3 000 
Arrangementutg. 3 000 1 805 3 000 4 168 3 000 
Andre kostnader           
Premier 5 000 12 924 5 000 1 514 5 000 
Leie av svømmehall           
Diverse           
Sum utgifter 12 000 21 286 12 000 5 961 12 000 

           
Resultat Allidretten 9 500 13 878 14 500 26 428 14 500 



28 

 
 

  Fotball RES. 2007 BUD. 2008 RES.2008 BUD. 2009 

INNTEKTER         

Deltakeravgift 132 450,00 108 000 96 800,00 110 000 

Billetter 4 810,00 3 000 1 710,00 2 000 

Inntekter dugnad 15 148,00 15 000 7 846,00 60 000 

Egenandeler 22 200,00 25 000 21 250,00 21 000 

Div. refusjoner   0   0 

Salg Kiosk   0   0 

Div. tilstelninger   0 19 290,00 15 000 

Egenandeler / salg drakter 78 112,00 40 000 22 994,00 20 000 

Reklameinntekter 71 000,00 58 000 114 400,00 98 000 

Reklame Stadsbygd Stadion 27 800,00 45 000 44 100,00 45 000 

Utleie  Banen 51 550,00 50 000 40 050,00 15 000 

Spillerutvikling 20 000,00 0 20 000,00 0 

Godtgjørelse dugnad 4 028,00 0 0,00 0 

Grendacup / fotballskole 26 109,00 30 000 27 310,00 30 000 

RBK kamp   0   0 
Egenandel cuper/treningsleir 
egenandel 15 961,00 0 160 224,00 0 

Diverse inntekter 3 423,00 10 000 14 180,00 20 000 

SUM INNTEKTER 472 591,00 384 000 590 154,00 436 000,00 

UTGIFTER         

Kontingent kretsen 19 200,00 17 000 23 050,00 20 000 

Kontingent turneringer 42 074,00 40 000 29 841,00 30 000 

Cuper/treningsleir 22 694,00 50 000 198 194,00 45 000 

Dommerutgifter 23 338,00 15 000 23 788,00 20 000 

Dommergebyrer / bøter 4 000,00 0   0 

Bane- / halleie 202 999,00 190 000 199 655,00 200 000 

Vasking garderober 473,00 0 0,00 0 

Reise- og oppholdsutgifter 54 993,00 40 000 79 089,00 80 000 

Trenings- og konkurransemidler 15 256,00 20 000 12 803,00 14 000 

Kostnadsgodtgjørelse trener   0 0,00 10 000 

Sone aktivitet 1 236,00 0 9 200,00 5 000 

Spilleroverganger 4 200,00 3 000 388,00 1 000 

Drakter 28 389,00 30 000 21 243,00 20 000 

Treningsdrakter/utstyr 99 308,00 40 000 24 575,00 20 000 

Grendacup / fotballskole 16 192,00 10 000 14 167,00 15 000 

Premier / gevinster   2 000 2 240,00 2 000 

Medisiner 2 127,00 2 000 4 820,00 4 000 

Administrasjon 5 068,00 10 000 12 085,00 10 000 

Avslutninger / sosiale tiltak 15 668,00 20 000 8 472,00 10 000 

Div Arrangement   0 7 657,00 0 

Diverse utgifter 5 212,00 10 000 7 310,00 15 000 

SUM UTGIFTER 562 427,00 499 000 678 577,00 521 000,00 

 RESULTAT  -89 836,00 -115 000 -88 423,00 -85 000,00 
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Baneanlegg Regn. 2007 Bud. 2008 Regn. 2008 Bud. 2009 

Leieinntekter 150 000 150 000 150 000 150 000 
Tilskudd drift 25 000 25 000 0 45 000 

Sum inntekter 175 000 175 000 150 000 195 000 

         

Strøm 7 318 8 000 6 807 8 000 
Snøbrøyting 9 163 3 000 720 3 000 

Vedlikehold 12 500 10 000 18 468 30 000 
Driftskostn banetraktor 2 768 3 000 2 426 3 000 

Leasingkostnader         
Rentekostnader 41 754 35 000 38 499 35 000 

Avskrivninger  86 388 88 300 102 050 105 000 
Avskrivninger Traktor         

Diverse kostnader 1 240   1 846   
Inbytterbenk         

Sum utgifter 161 131 147 300 170 816 184 000 
         

Resultat Banen 13 869 27 700 -20 816 11 000 

Friidrett. Regn 2007 Bud 2008 Regn 2008 Bud 2009 
Startkontigent 7 430 12 000 6 581 12 000 
Salg 170 2 000 5 280 10 000 
Deltakeravgift       5 000 
Lotteri   0   0 
Annonse       0 
Egenandeler   2 000   0 
Salg drakter   3 000   0 
Sponsor 15 000 5 000   0 
Diverse 2 204 2 000   2 000 
Sum Inntekter 24 804 26 000 11 861 29 000 
          
Kontingent krets 3 700 3 500 3 500 4 000 
Startkontigenter 6 130 20 000 9 400 20 000 
Rekvisita   0   0 
Premier / gevinster 9 723 4 000 1 050 5 000 
Diverse utstyr   1 000   8 000 
Drakter   3 000   0 
Arrangementsutgifter 449 1 000   5 000 
Reise- oppholdsutgifter 16 674 2 000   0 
Varer for videresalg   1 000 1 979 0 
Porto/Tidsskrifter/Trykk         
Diverse utgifter   1 000 1 003 1 000 
SUM UTGIFTER 36 676 36 500 16 932 43 000 

         
RESULTAT FRIIDRETT -11 872 -10 500 -5 071 -14 000 
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Resultatregnskap for  
Stadsbygd Idrettslag. 

 

Fremtidige planlagte investeringer     
Anlegg: Beløp   
Granlund, ny tidtakerbu/smørebu 300.000 kr   
Stadsbygd stadion, Friidrett fast dekke 4.200.000 kr  
Stadsbygd stadion, speakerbod renovering 150.000 kr   
Stadsbygd stadion, bussgarasje 150.000 kr   
Granlund, lakkering golv storsal 25.000 kr   
      
    
    
    

Avdeling Regn. 2007 Bud. 2008 Regn. 2008 Bud. 2009 

Resultat Hovedlag 235 435 102 000 237 450 106 000 

Resultat fester 76 837 50 000 25 664 50 000 
Resultat skianlegg -44 931 -45 000 -75 634 -45 000 

Resultat buss 7 717 -10 000 -32 043 -30 000 
Resultat Skiavd. -38 227 -9 000 -14 258 0 

Resultat Fotballavd. -89 836 -115 000 -88 423 -85 000 
Resultat Friidrettsavd. -11 872 -10 500 -5 071 -14 000 

Resultat Trimavdeling 0 0 0 0 

Resultat Allidrett 13 878 14 500 26 428 14 500 
Resultat Banen 13 869 27 700 -20 816 11 000 
Resultat Stadsbygd IL 162 870 4 700 53 297 7 500 
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Balanse  
Balanse for regnskap 2007-2008 

Eiendeler 15.11.2007 15.11.2008 

Innskudd bank/postgiro 203 647 417 054 

Aksjefond *) 0   
Andeler i Stadsbygd Samfunnshus 1 1 

Datautstyr, Acer bærbar PC 1 1 
Snøscooter 1 1 

Tråkkemaskin 1 1 
Buss 1 1 

Plentraktor 1 1 
Utelager 1 1 

Baneanlegg 986 095 931 312 
Banetraktor 249 372 222 413 

Utstyr baneanlegg 61 411 80 103 
Skihytte 1 1 

Lysløype 1 1 
Skianlegg 1 1 
Fordringer 89 050 199 475 

Sum Eiendeler 1 589 585 1 850 367 

      

      

Gjeld og egenkapital     

Lån 568 295 461 181 

Påløpte kostnader 28 700 28 332 
Kreditorer/ubetalte regninger 43 591 58 559 
Forskudd fremtidige anlegg   300 000 

Sum Gjeld 640 586 848 072 

      

Egenkapital IB 786 129 948 999 

Korr.egenkap. M/konto NC pr.15.11.03 0   
Andeler kunstgressbane 0   
Overskudd 162 870 53 296 

Sum egenkapital 948 999 1 002 295 
      

Sum gjeld og egenkapital: 1 589 585 1 850 367 

 0 0 



32 

Hovedstyre: Leder Arild Høston 
          Nestleder Geir Solem 
          Sekretær Per Inge Tung 
          Kasserer Richard Tønnesen 
          Styremedlem Hege Flytør 
             
          Varamedlem Amund Grønflaten 
                    Varamedlem Marit Roten 
 
Stadsbygd Banen: Som hovedstyret. 
 
Skiavdeling: Leder Gerald Eriksson,  
Per Johan Fenstad, Per Einar Stranden,  
Jan Kåre Hjellupvik, Per Raudberget,  
Torbjørn Hermstad, Arne Kosberg, Astrid Fjærli 
 
Friidrettsavdeling: Leder Ebbe C. Brødreskift,  
Magne Tung, Gunn Eirin Melhus,  
Steinar Rostad, Hilde Helseth, Norvald Grønning 
 
Fotballavdeling:  Leder Kristoffer Fjeldvær, 
Geir Ola Svarholt, Svein Olav Nilsen,  
Geir Vidar Johansen, Sissel Lein,  
Geir Arild Hermstad 
 
Allidrettsavdeling: Leder Marius Rønnningen, 
Elin Kvidal, Britt Mari Brovold, Heidi Kjeldsli, 
Vigdis Foss, Tor Egil Næss 
 
Styre for Granlund: Leder Magne Nilsen,  
Eli Grønning, Johan Størseth 
 
Utsendinger til Rissa Idrettsråds årsmøte:  
Richard Tønnesen, Hans Petter Grønning, Wig-
go Rian, Nina Fjeldvær 
 
Banekomite friidrett: Ivaretas av avdelinge-
ne 
 
Materialforvaltere: Ivaretas av avdelingene 
 
Idrettsmerkeutvalg:  Ivaretas av avdelingene 
 
Skimerkeansvarlig: Ivaretas av avdelingene 
 
  

Revisorer: Brit F. Tung, Frode Askjem 
       Vararevisor Benjamin Schei 
 
Representantskap for Stadsbygd Samfunn-
shus: 
Oddbjørn Svean - vara Steinar Rostad 
Wiggo Rian  - vara Svein Fjærli 
Svein O. Nilsen  - vara Vigdis Bolås 
Jonni Larsen  - vara Jan Arve Monsen 
Arild Høston  - vara Richard Tønnesen 
 
Valgkomite 2009:  
 
Gisle Askheim 
Odd A. Sakseid 
Bjørg Grønflaten 
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Valgt på årsmøtet 2008 


