
1 
 

îÜáuxÜxàÇ|Çz  
fàtwáuçzw \wÜxààáÄtz 

ECDC 

www.stadsbygd.no/idrett 



2 

Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag  
30. november 2010 

 
 

Ansv. red:aktør Per Inge Tung 

Innholdsfortegnelse: 

1. Godkjenning av dagsorden. 
2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under 

møteboka. 
3. Behandle lagets årsmeldinger, herunder gruppenes 

årsmeldinger. 
4. Behandle lagets regnskap, herunder gruppenes regnskap i 

revidert stand. 
5. Behandle innkomne forslag 
 - Bygging hall, orientering og vedtak 
 - Organisasjonsendring—ny avd bygg og anlegg 
6. Fastsette medlemskontingent. 
7. Vedta lagets budsjett, herunder gruppenes budsjett. 
8. Bestemme lagets organisasjon. 
9. Valg. 

 Side 2:   Dagsorden årsmøte. 
 Side 3:  Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. 
 Side 5:  Årsmelding fra Stadsbygd banen 
 Side 6:  Årsmelding fra Skiavdelinga 
 Side 7-8:  Årsmelding fra Friidrett 
 Side 9:     Årsmelding fra Fotball 
 Side 10:   Årsmelding Dommere 
 Side 11:  Årsmelding fra Allidrett 
 Side 12-30:     Årsrapporter fra fotballagene 
 Side 31-38 Regnskap & Budsjett 
 Side 39:  Balanse 
 Side 40:  Valgt på årsmøtet 2010 



3 

. Stolt fortid – stor framtid! 
 
Året 2010 har vært et flott år for idrettslaget. 
Stor aktivitet og enormt engasjement i  
gruppene. Vi kan vise til gode resultater i flere 
grener, friidrett med mange talentfulle utøve-
re, vi markerer oss i fotball i alle aldersklasser 
og vi går en skisesong i møte som vi alle gle-
der oss til.. Her blir det lek og moro! 
 
Vår rekruteringsmaskin Allidretten har i år 
også jobbet godt med de yngste i laget. Dette 
er en viktig funksjon i laget og er den første  
kontakten ungene ofte er i befatning med i 
laget. Derfor er det veldig viktig at vi har  
imøtekommende og engasjerte ”trenere” på 
dette nivået som kan så en spire i podene slik 
at de får lyst til å være med videre i laget.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotballgruppa har gitt oss mange spennende 
og artige opplevelser. Gode resultater i cuper 
rundt omkring og ikke minst flott fremferd og 
oppførsel. Mer informasjon om resultater og 
opplevelser finner dere under hver enkelt lags 
meldinger lengre bak i årsmeldingen. 
 
Friidrettsgruppa kan også vise til flotte presta-
sjoner og her har vi talenter på høyt nivå i 
sine klasser. Det blir spennende å følge disse 
utøverne i tiden fremover og laget må jobbe 
hardt videre for å gi disse et godt nok  

treningstilbud. I første omgang vil laget  
bestrebe å få utbedret løpebanen med nytt 
gruslag, da vi ikke kan forventet å få tartan-
dekke med det første. All ære til dagens an-
svarlige og medarbeidere i friidrettsgruppa 
for flott arbeid.  
 
Skigruppa har akkurat startet sin sesong og 
det er en spennende tid vi har i møte. Her er 
det også talenter i flere klasser og vi ser frem 
til spurtoppgjør og varm kakao i Granlund 
ved flere anledninger.  
 
Hovedlaget har i år tatt tak i gymsal- 
problematikken og nedsatt en egen  
hallkomité som har jobbet meget godt opp 
mot kommunen og samarbeidspartnere. Det 
er fremlagt planer for hvordan et slikt bygg 
kan realiseres og vi går en meget arbeidsom 
og artig tid i møte.  En kan alltids diskutere 
om det er lagets ansvar å bygge gymsal for 
ungene på bygda, men vi mener å tro at hvis 
vi ikke tar dette ansvaret nå - kan det bli 
lenge til kommunen kan tilby gode forhold 
for fysisk fostring for ungene våre. Derfor er 
det innledet forhandlinger med kommunen 
om en solid leieavtale hvor økonomiske og 
driftsmessige utfordringer er ivaretatt med 
god margin. Hovedstyret vil takke den ned-
satte hallkomiteen for flott arbeid så langt og 
vi ser med spenning fremover de neste  
årene.  
 
Økonomi er alltid en utfordring i idrettslag. Vi 
er avhenging av en solid grunnpillar slik at 
laget ikke trenger å bekymre seg for 
økonomi i tillegg til alle andre sportslige ut-
fordringer. Vi er derfor glade for at våre 2 
hovedsponsorer, Stadsbygd Sparebank og 
ITAB Industrier AS - har økt sitt bidrag de 
siste tre årene fra 50.000 til 150.000. Dette 
gjør at vi har en litt mer solid grunn i en tid 
da det er vanskeligere å finne bidragsytere. 
 
 
 

 
 

Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. 
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I tillegg har vi gode bidragsytere som Leira 
Bil, Bunnpris Stadsbygd og Trønderenergi 
som bidrar og ønsker å bidra i fremtiden 
med midler slik at det blir lettere for laget å 
drive med vår hovedmisjon: idrettsglede, 
fysisk fostring og skape samhold på bygda.  
 
Vil oppfordre alle som ikke har gjort det om 
å registrere sine tippekort i Grasrotandelen . 
Vi øker sakte men sikkert med bidragsytere 
og dette er kjærkommen inntekt for laget. 
Du bidrar uten at det koster deg en krone. 
 
Vi i hovedstyret vil takke alle som har 
bidratt til at 2010 har blitt et begiven-
hetsrikt år og vi ser frem til en stor 
framtid! 
 
 
Hovedstyret 
Leder   Arild Høston 
Nestleder  Geir Solem 
Sekretær Per Inge Tung 
Kasserer  Richard Tønnesen 
Styremedlem   Hege Flytør 
Varamedlem  Amund Grønflaten 
Varamedlem  Marit Roten 
 
 

Forts. Stadsbygd Idrettslag 
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Stadsbygd banen 

Styret har dette året bestått av følgende personer: 
 
Leder:   Arild Høston 
Nestleder:  Geir Solem 
Sekretær:  Per Inge Tung 
Kasserer:  Richard Tønnessen 
Styremedlem:  Hege Flytør 
Varamedlem:  Amund Grønflaten 
Varamedlem:  Marit Roten 
 
Stadsbygd Banen (SB) er underlagt Stadsbygd idrettslag, men er forpliktet til å avholde 
årsmøte og å fremlegge eget regnskap. SB har inngått leieavtale med Fotballavdelinga. 
Fotballavdelinga har enerett på bruk av banen med rett til fremleie til tredjepart.  
 
Resultatet for SB for 2010 ble på kroner 186.-. Det er ikke meningen med store overskudd, 
det er aktivitet som er hovedmålet.  
 
Året 2010 har vært et år med stor aktivitet. Fotballavdelinga har hatt treninger og kamper 
fra tidlig vår til seint på høst. Banen benyttes også av friidrett og allidrett. Banen har vist 
seg å være godt funksjonsdyktig det meste av året. Det tas ikke sikte på å holde banen 
snøfri midtvinters. Ved snørydding er målet å forlenge høst- og vårsesong.  Fint å se at 
dette anlegget blir brukt i den utstrekning det gjør. Det syder av aktivitet til enhver tid. 
 
I fotballsesongen sloddes banen 2 ganger ukentlig. Etter at snøen kom har banen blitt 
jevnlig brøytet. Man kan si at baneansvarlig generelt foretar meget godt vedlikehold og 
legger grunnlaget for stor- og kvalitativ aktivitet. Godt vedlikehold på frivillighetsbasis gir 
lave driftskostnader og mange års glede til folket i Stadsbygd.  
 
SB er fortsatt et vellykket prosjekt som har medført stor økning i aktivitet for hele idrettsla-
get.  
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Årsmelding skiavdelinga. 
Skisesongen 2009/2010 startet med barmarkssamling i Granlund. Fin deltakelse fra Leksvik,  
Rissa, Skauga og lokale løpere. 
 
Snøen kom tidlig, så det ble relativt få treninger uten snø. Fra november hadde Granlund gode 
snøforhold, og de nye løypene ble for første gang tatt i bruk. De ny innstallerte lysene fungerte 
strålende slik at lysforhold, løypenett og velpreparerte løyper lokket folk ut på ski. Vinteren ble 
tidenes mest stabile noe som også påvirket ski interessen.  Oppmøtet steg utover sesongen og 
var enkelte kvelder opp mot 60 -70 skiløpere. Løperne ble delt i tre grupper. 2 kl og ned. Mellom 
3 kl og 6 kl, og de over 7 klasse. Dette fungerte rimelig bra. Ivrige foreldre aktiverte de minste i 
ski-leikanlegget. Heidi Anette og Magne tok mellomgruppa , mens Tove Fenstad og Monika 
Eriksson trente med de eldste. Skigruppa har i år hatt en meget stabil trener gruppe noe som er 
helt avgjørende for de vellykkede kveldene.  
 
Telenor karusellrennene ble også i år gjennomført med ca 70 deltakere. Rennene ble kjørt på 
onsdager ca kl 1800. For å gjøre løypene mere attraktive fikk de minste krysse veien ved skihytta 
og over mot ski-leikanlegget og tilbake på stadion. Dette ble positivt mottatt, men pga en del 
kryssende trafikk og snø på veien blir dette ikke videreført for neste sesong.   
 
Granlundrennet. 103 deltakere. Klassisk stil. 23 januar 
 
Einriderennet gikk av stabelen 14 februar med ca 60 deltakere. Sprint fristil. 
 
Storhaugrennet gikk av stabelen i god tradisjon med start fra Vanvik. Det deltok i alt ca 170  
løpere. Årets utgave av Storhaugrennet må karakteriseres som en suksess. Ski gruppene i Vanvik 
og Stadsbygd hadde lært fra fjoråret i tillegg til at været var på vår side. Traseen var brei og fin. 
Det ble kjørt maskin helt  til Vanvik. Det ble foretatt grunnarbeid både på Vanvik og Stadsbygd-
sida høsten 2009. Et arbeidslag fra Markabygda/ Ragnar Solem/ Jostein Hermstad og Oddbjørn 
Svean sto for dette. Takk til dere (og evt andre som jeg har glemt). Traseen ned mot Langmo ble 
dermed tre hakk bedre og relativt trygg. Vei passering på Hermstad ble flyttet vestover mot  
Setra. Dette pga mer oversiktelig forhold. Vaktholdet var også meget godt. Løypa ble merket 
med gjennstående distanse.  
 
Klubbrennet ble arrangert 13 mars. Over 70 deltakere. Veldig inspirerende for oss i skigruppa at 
så mange lokale løpere stiller på dette arrangementet. 
 
Søndag 14 mars hadde hoppgruppa med Jon B Roten i spissen St Cup i kombinert. Hoppsporten i 
Norge er ikke på toppen av en bølgedal, men Stadsbygd som en av fire klubber i Sør Trøndelag 
prøver å gjøre noe med dette. Byklubbene synes det er veldig positivt at en fosenklubb igjen er 
på banen, og arrangerer hopprenn. Det deltok 32 hoppere/ løpere. 
 
Ski gruppa ønsker å takke alle som har vært innvolvert i forbindelse med trening, skirenn,hopp 
og dugnadsinnsats i arenane. 
 
Med vennlig hilsen skigruppa. 
Per J Fenstad, Astrid Fjærli, Per Einar Stranden, Arne Kosberg , Per Raudberget  og 
Gerald Eriksson. 
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Friidrettsgruppa har i 2010 bestått av Ebbe 
Brødreskift (leder), Magne Tung, Norvald 
Grønning, Gunn Eirin Melhus, Hilde Helseth og 
Steinar Rostad. 
 
I 2010 arrangerte friidrettsgruppa terrengløp, 
duathlon, Måneferden, banestevnene Bunn-
pris lekene og Stadsbygd lekene og til slutt 
idrettsmerkeprøver.  
 
Terrengløpet ved museet kystens arv hadde i 
år 75 deltagere. Som vanlig var det en flott 
mønstring av hovedsakelig unger, men også 
noen eldre løpere stilte til start. Strålende vær 
skapte en flott atmosfære rundt arrangemen-
tet med start og målgang i amfiet. Stedet  
egner seg etter vår mening veldig godt til ter-
rengløp og det er derfor mulig at vi søker om 
å få tildelt kretsmesterskapet i terrengløp for 
Sør-Trøndelag til neste sesong.  
 
Banestevnet Bunnpris lekene hadde i år 56 
deltagere. Kollisjon med andre stevner gjorde 
nok at vi kunne fått større deltagelse. Dette 
skal vi prøve å unngå til neste år. Igjen en 
stor takk til Geir på Bunnpris Stadsbygd for 
samarbeidet og sponsingen av premier.  
 
Årets duathlon hadde 38 deltagere. Sykkel 
løypa ble i år lagt om på grunn av kollisjon 
med ”Den Siste Viking”. To runder rundt    
Råbygda på sykkel viste seg imidlertid å være 
mer publikumsvennlig og utjevnet noe av for-
skjellene mellom sykling og løping. Herreklas-
sen ble vunnet av Øystein Sæther, dameklas-
sen av Tove Fenstad og barneklassen av  
Sindre Johansen Strandheim. Flotte uttrekks-
premier blant annet gitt av MX-sport, ITAB, 
Expert, FMV, Servi og Coop Stadsbygd er  
bestandig populært! 
 
Stadsbygd lekene hadde i år 79 deltagere. 
Flesteparten var selvsagt fra Stadsbygd, men i 
år var det også gledelig stor deltagelse fra 
Børsa IL og Yrjar i tillegg til Fjellørnen og 
Leksvik. Det var forøvrig ingen andre klubber 
på Fosen som ga tilbud om åpne banestevner 
i friidrett denne sesongen. Måneferden ble i år 
arrangert med start i Granlund og målgang i  

 
Fjellørnen ski hytte.  
 
I år hadde vi vintertrening med fokus på spenst 
og styrke i Stadsbygd samfunnshus hver  
nsdag etter jul for friidrettsgruppa i samarbeid 
med fotball G-14. Leie av samfunnshuset ble 
betalt ved dugnad fra G-14. Vi hadde fra våren 
av og ut sesongen treninger ute hver onsdag kl 
18 - 1930 på Stadsbygd stadion. Det har også i 
år vært tilbud om intervalltrening og langkjøring 
for de litt eldre.  Vi har med andre ord hatt høy 
aktivitet i hele sesongen, nå også på vinterstid. 
I høst hadde vi også samarbeid med allidretts-
gruppa om arrangering av 4 friidrettstreninger 
for de aller minste barna. 
 
2010 har vært ett aktiv år og vi har hatt delta-
gere på mange banestevner rundt omkring. Vi 
har blant annet hatt deltagere på stevner i 
Trondheim, Steinkjer, Sona, Selbu, Stjørdal, 
Børsa og på Lillehammer samt terrengløp i 
Skauga og KM terrengløp på Malvik. 
 
Også i år ble flere av våre utøvere i 13-14 års 
klassen tatt ut til å representere Sør Trøndelag 
friidrettskrets under Interkretskampen og NCC-
lekene.  De som ble tatt ut var; Ole Jakob Kvit-
hyll, Sindre Johansen Strandheim, Erlend Tung, 
Emil Johannes Brødreskift, Marita Sørloth og 
Vikka Emelie Grønning.  
 
Foruten banestevner har Stadsbygd IL også 
vært representert i en del lengre løp og stafet-
ter. I Stjørnastafetten stilte vi med flere lag og i 
St. Olofsloppet fordelte 25 personer etappene 
mellom seg på årets lag som endte på 27. plass 
i trimklassen med en snitt tid på 4 min 17 sek 
pr. km. Gudleik Husby og Terje Solemsaunet 
sprang begge hel maraton i Rotterdam. Gudleik 
sprang også hel maraton i Trondheim og Oslo 
mens Terje sprang halv maraton i Trondheim 
samt Lidingöloppet sammen med Jakob Lund. 
Noen Staværinger sprang også i år Birkebeiner-
løpet og Thomas Hovstein gjennomførte Ultra-
birken. 
 
I 2010 ble Stadsbygd IL plukket ut som NCC-
klubb av Sør-Trøndelag friidrettskrets. Denne 
statusen medførte at vi fikk tilført 15.000.-  

Årsmelding friidrett. 
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kroner som ble benyttet til innkjøp av ny høydematte. Vi fikk også oppfølging av friidretts  
forbundet med klubbveiledning og sist men ikke minst fikk vi tilbud om og gjennomførte 
aktivitetslederkurs friidrett for 6 av trenerne. 
 

Våre kommende stjerner!! 
Bak fra venstre: Ole Jakob Kvithyll, Emil Brødreskift, Sindre Strandheim 

    Foran fra venstre: Vikka Grønning, Erlend Tung, Marita Sørloth 
 
 
Vi har også i år fornyet spillemiddelsøknaden på fast dekke, men har ikke fått signaler fra-
Rissa kommune om at dette vil bli prioritert. Løpebanen begynner nå å bli så dårlig at en ny 
oppgrusing snart må til..  
 
Jeg vil med dette takke for innsatsen til alle aktive, foreldre, funksjonærer, sponsorer og 
trenere som har bidratt i år. 
 
 
Ebbe Brødreskift 
Leder friidrettsgruppa SIL 
 
 

Årsmelding friidrett forts.. 
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Årsmelding fotball 2009 

Da er fotballsesongen over  for denne gang.  
Aktiviteten er fortsatt stor på dette området 
på Stadsbygda. Banen har vært åpen fra 
mars takket være ett iherdig brøytemann-
skap. Vil rette en stor takk, og håper dere  
fortsetter  til neste år.  
 
I år har vi hatt ett seniorlag og ett juniorlag 
på damesiden. På G 16 har vi et samarbeid-
slag  med Vanvik IL. Det har i år vært en 
prøveperiode der spillere fra og med 15 år 
kan spille seniorfotball. I løpet av sesongen 
har 9 av dem spilt kamper på Vanvik senior.  
Vi ønsker å samarbeide videre  med Vanvik 
IL, og er i gang med samtaler om samar-
beidsmuligheter på flere nivå. 
I aldersbestemte klasser har vi hatt 14 lag. 4 
knøttelag, 3 minilag,  lillegutter,  lillejenter, 
G 14, J 14, G16,  J 16 og J19. Vi har aldri 
hatt så stor tilgang på spillere fra andre 
klubber. Disse kommer i hovedsak fra Rissa, 
Skauga  og Vanvik. 
Dette utgjør ca 170 spillere og ca 30 trenere 
og lagledere. Tusen takk for innsatsen til alle 
dere  som gjør det mulig for  barna våre  å 
drive med det de synes er artig – FOTBALL
. Vi er heldige på bygda som har så mange 
frivillige som stiller opp for både sine egne 
og andres barn. 
 
Vi har hatt lag som har representert bygda 
på forskjellige cuper i år. Knøtt og mini har 
sine cuper gjennom sesongen med lag fra 
Rissa og Leksvik kommuner, og noen av 
disse har også vært i Trondheim. G12 har 
vært på Ørland Cup. G14 og G16 dro til 
Norway Cup. J14 var på Scania Cup. J16 og 
J19 dro til Gøteborg på Gothia Cup. 
Damelaget sto for årets seriefinale. Det ble 
mobilisert til massiv publikumsoppmøte. En 
større heiagjeng på tribunen har vi vel ikke 
hatt på mange år. Det endte ikke slik vi 
håpet, men topp innsats av damelaget gjen-
nom sesongen endte med en tredjeplass. 
På dugnadsiden har det kanskje vært litt 
labert. Dette må vi rette på til neste år. Vi 
kan ikke la det fine anlegget vårt forfalle. 

Dette er alles ansvar. Så oppfordringen er 
vel til alle om å stille opp på dugnad. 
Vi har  fått skryt av våre flinke dommere. Vi 
er den klubben i Fosen med flest dommere. 
Dommeransvarlig i klubben gjør en kjempe-
jobb.  
 
Ønsker å takke styret og øvrige frivillige for 
et godt samarbeid og god innsats. 
 
Takker også alle trenere, lagledere, reisele-
dere, heiagjenger og ikke minst alle spillere. 
Takk for året som har gått og vi gleder oss 
til en ny sesong når snøen har smeltet (eller 
blitt ryddet bort )  
 

Med vennlig hilsen 
styret ifotballgruppa 

Geir Ola Svarholt, Anne Lise Andersen , Mari 
Thung, Geir Arild Hermstad, Svein Olav 
Nilsen, Geir Vidar Johansen og Sissel Lein 
(leder) 
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Årsmelding dommere 

 

Dommergruppa i Stadsbygd I.L. har i sesongen 2010 bestått av følgende dommere: 
 
Klubbdommere: 
 
Håvar B. Hammer, Rikard Haugen, Lars Erik Askjemshalten, Joakim Haugerø,            
Andreas Solem, Martin Krogh og Tom Jonas S. Pallin (halv sesong). 
Disse guttene har dømt mini og knøtte turnering, gutter og jenter 12 år, gutter og jenter 
14 år. 
De har gjort en fremdragende jobb å fått mye skryt fra både ledere fra Stadsbygd og fra 
gjestende lags ledere. Håper at disse vil fortsette som dommere å gå videre for å dømme 
kamper på kretsnivå så snart de har gjennomført rekruttdommerkurs nå i november 
Da må nye klubbdommere  rekruteres slik at vi har nye til neste sesong starter. 
 
Rekruttdommere: 
 
Veronika Fjeldvær, Anikken  Fjeldvær og Torbjørn Hermstad. 
Disse dommere har representert Stadsbygd I.L. på kretsnivå. De har dømt kamper fra 
gutter 14 år (1. divisjon) og oppover. P.g.a studier i Australia har Anikken dømt bare halv 
sesong for oss men vi ønsker henne velkommen tilbake ved studieslutt. Noen av disse 
har prøvd seg som assistentdommere i gutter 19. og på 4 div nivå. Ønsker disse takk for i 
år å lykke til videre. Håper å få rangert dem opp et nivå til neste år. 
 
Dommere: 
 
Geir Arvid Moe, Roger Munkvold, Joachim H. Dalum Svein Kåre Dyrvik og                     
Geir A. Hermstad (Passiv) 
Geir Arvid dømmer 4.div herrer og er ad på 3.div herrer + 2.div damer. 
Roger dømmer 5. div herrer og er ad på 3. div herrer + 2 div damer. 
Joachim dømmer 4. div herrer og er ad på 2. div herrer + 2 kamper som ad i NM menn 
med høydepunkt i kamp mellom Byåsen og Tromsø. 
Han er tatt ut i en talentgruppe i trøndelag fotballkrets. 
Svein Kåre dømmer aldersbestemte lag og er ad på 4. div.herrer. 
Geir A. har i år vært passiv i år for å kunne følge opp unge dommere i fosen. 
Ønsker også  å  takke disse for i år å lykke til med en ny sesong. 
 
 
Til slutt vil jeg få takke både dommere og klubb for deres velvilje til å stille opp. 
 
 
 
Mvh. 
Geir A. Hermstad 
Dommerkontakt S.I.L. 
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Året startet med organisering av badevakter for å holde bassenget vårt oppe. Det var til tider 
stor aktivitet i bassenget, vi hadde åpent 3 kvelder i uka.  
 
Våren 2010 hadde vi 4 aktivitets kvelder fordelt på området rundt Granlund og på Norvald 
Grønning sitt ute område i Grønningsmarka. Vi hadde fine turer med natursti og oppgaver  
underveis.  
 
Høsten 2010 samarbeidet vi med friidrettsgruppa, som året før.  Dette gir økt innstats, og har 
forhåpentligvis positiv innvirkning på rekrutteringa til friidrettsgruppa.   
 
I år har vi hatt ca 60 barn i aktivitet på idrettsplassen 4 onsdager i september og oktober.  
 Vi gjennomførte for det meste friidrettsøvelser som 40 og 60 meter, kast med liten ball,  
lengde, høyde og ulike balanse og styrkeøvelser. 
 
Svømmebassenget er åpnet igjen, 8 uker før og 8 uker etter jul.  Vi har således ikke så mye 
kapasitet til å gjennomføre annen aktivitet i denne perioden.  Bassenget har til nå vært bra 
besøkt, spesielt fredager og lørdager. Enkelte ganger opp mot 30 besøkende i løpet 2 timer.   
 
6. desember arrangerer vi nissemarsj i Granlund. Grøt og saft til alle som møter opp.  
Premieutdeling for årets deltagere og medalje til alle som er på nissemarsjen.  
 
Allidretten er også i år ei avdeling som går med stort overskudd.  Ikke veldig mange tusen inn, 
men alt vi tar inn er positive tall.  
 
Vi tar også i år sikte på å gjennomføre Nissemarsj som avslutning for året i vi er inne i.   
 
Allidretten har de siste årene hatt et positivt regnskap på 13-15 000 kr.  Hovedinntektene våre 
er kontingent og inntekter fra bassenget.  I 2011 ser vi for oss å kjøpe litt utstyr for bruk på 
bana, vi har også søkt om aktivitetsmidler som vi ønsker å bruke for barnas beste.  
 
Styret i år har bestått av følgende personer:  
 
Leder:                Marius Rønningen  
Styrerep:            Elin Kvidal  
Styrerep:            Vigdis Schei Foss 
Styrerep:            Brit Mari Brovold 
Styrerep:            Anne Elisabeth Rødsjø 
Styrerep:    Sigbjørn Oldren 
Styrerep:            Sigmund Simonsen 
 
 
Hilsen  
Styret/ Allidretten 

Årsmelding for Allidrett 
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Årsmelding for Stadsbygd knøtt 

Det har i denne sesongen vært 39 knøtter på det meste. Disse fordeler seg som følger: 
29 førsteårs og 10 andreårs med henholdsvis 14 og 1 jente(r).  
 
Deltakere: 

 
 
Det er holdt trening hver mandag 17:00 - 18:00 siden skolestart i august frem til dd. 
Treningene vil fortsette frem til snøen kommer. 
Det har vært stor deltagelse, 20-30 barn hver trening. 
 
Turnering: 
 
Vi har deltatt med 4 lag på de lokale turneringene i Rissa og Leksvik kommune. 
Det er avviklet cup/turneringskamper i henholdsvis Rissa, Råkvåg, Stadsbygd, Vanvikan, Fevåg 
og Leksvik. 
Lagene ble fra starten av delt ganske tilfeldig. Dett viste seg at det var ganske stor nivåforskjell 
på lagene. Dette resulterte i at noen lag gjorde det veldig bra mens andre ikke så bra. Uansett 
har gleden av å spille vært meget synlig på tross av ulike resultater. Har sett en enorm utvikling 
på alle spillere i løpet av sesongen. 
 
Cup: 
 
Det er påmeldt 2stk jentelag (7år) 11-13 november i Trondheim, innendørscup. 
 
 
 
Trenerteamet besto av: Erik Valstad, Richard Tønnessen, Bjørn Erik Vangen, Elias 
Grønning og Magne Tung 
 

Stadsbygd 2010     

Frida Martin F.F Jonas Heidi Arne Kristoffer 

Rebekka Ørjan Elena Cecilie Tobias V. 
Dahle 

Daniel K. E. 

Agnete Håvard B. G Mathias G. Sigvart Lene 

Audun Milla Kristine Ida Emelie Siri-Lill Ingrid 

Trond Jakob Martin Roten Vilde Merethe Ole Martin Ronja 

Tom Sebastian Emilie Emma Isak   

Fredrik Karoline Daniel R. Mathias D. 
S. 

Marcus Andre 

Adrian Gustav Erlend Oliver Ingvar 
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Det har i denne sesongen vært 17 spillere. Det har vært 13 første års og 4 andre års mini. Disse 
har vært delt i 2  lag, GUL og BLÅ. 
 
Vi har hatt treninger på onsdager og noen frivillige treninger på enkelte søndager. Oppmøtet på 
treningene har vært imponerende. Vi hadde også trening hele sommeren med relativt godt  
oppmøte. De som er 2 års mini har også sporadisk vært med på G12 trening. 
 
Årets serie har blitt avviklet som turneringer. Dette synes vi er den beste løsningen. Resultatene 
har variert noe, men det viktigste har vært å ha det gøy. 
  
Spillerne har hatt en fin utvikling gjennom serien både teknisk og ikke minst med tanke på  
samhandling og lagspill. Dette lover godt for fremtiden. 
 
I høst var vi på Sverresborg på cup. Det ble spilt i årsklasser ( 2000 og 2001 ). Der møtte vi bylag 
og fikk sett litt på nivået hvor vi ser at vi har godt nivå, spesielt på 2000 modellene våre. Vi  
hadde en kjempedag hvor lagene møttes på McDonalds for felles lek og mat. 
 
Sesongen har nærmet seg slutten hvor vi jobber for å få til en avslutning for guttene. Mulig det 
blir en 7èr cup for de som rykker opp til G12 for å tilvenne seg stor bane. 

 
 

Stadsbygd Mini gutter 

BLÅ GUL 

  

  

Sondre Kosberg Simon Svarholt   

Daniel Solemsaunet Peder Fenstad 
  

Viktor Monsen Jonas Skjemstad   

Bernhard Roten Jørgen Skjemstad   

Magnus Solem Håkon Hammer   

Edvin Grønning Jonah Kilen   

Andreas Berge Leon Andreasen   

Sander Ytterås     

Trenere Trenere   

Kjell Solemsaunet Geir Ola Svarholt 
  

Jan Arve Monsen Lasse Kilen   
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Stadsbygd Mini jenter  

Det har i denne sesongen vært 13 spillere. Det har vært 4 første års og 9 andre års mini. Disse 
har spilt på felles lag, noe som til tider har vært en utfordring da alle har vært spillesugne og  
ønsker å spille mest mulig. 
 
Serien har blitt avviklet som turneringer. Resultatene har vært gode, meget godt oppmøte både på 
trening og ved turneringer.  
Spillerne har hatt en fin utvikling gjennom serien både teknisk og ikke minst med tanke på  
samhandling og lagspill. 
 
Laget meldte seg på 2 turneringer hvorav begge ble avlyst på grunn av for få påmeldte lag. Det 
jobbes med å få til en senhøst/vinter-turnering med jentene, kombinert med en avslutning.  
 
Det har vært trivelig og engasjert jentegjeng og trenerteamet vil takke spillere og foreldre for 
mange artige opplevelser. 
Håper at så mange som mulig av spillerne blir med videre til neste år og at foreldrene fortsetter å 
engasjere seg på kamper. 
 
Disse har vært med: 
 
Silje Strandheim Johansen 
Sunniva Mikkelsen Schei 
Karina Tung Nilsen 
Alva Victoria Lise Dal 
Anna Marie Grønning 
Inga Marie Høston 
Mari Müller 
Ingrid Landsem 
Gina Hjellupvik 
Marthe Bjørnerås 
Andre Sakseid 
Filippa Brovold 
Rikke Sann Kristensen 
 
 
Trenerteamet har bestått av : Grethe Müller og Arild Høston 
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Vi Gutter 12 har hatt en fin sesong. Har vunnet noen kamper og tapt noen.  
Vi har hatt trening 2 ganger i uka, hvor trenerne har skiftet litt på ansvaret.  
 
Trenere og lagleder har som oftest kjørt til kamp, men har tilkalt foreldre når det har 
vært behov. Dette er praktisk og fungerte godt. Støtte fra foreldre er både positivt for 
laget, stemningen på kamp og nødvendig.  
Guttene har vist fremgang i løpet av sesongen. Magnus Grønflaten, Dennis  
Haarberg, Håkon Fjærli, Robin Johannsen rykker opp til G14. 
 
Vi fortsetter å trene litt utover høsten, håper å avslutte sesongen med fotballkamp på 
Lerkendal 7 november. 
 
Erik Børseth 
Lagleder G12 

 

Fotballsesongen 2010 er nå gjennomført, og vi har vært 17 spillere i denne gruppen. 

 
Vi startet årets i Mars/April med treninger hver Mandag og Onsdag på banen. Det har vært godt 
og stabilt oppmøte på treninger gjennom hele sesongen. Vi startet treningene med 14 spillere, 
det kom til 3 jenter til i løpet av sesongen, så vi ble 17 stykker. 
Ettersom vi ble så mange, så ble det ikke så veldig mye spilletid på hver, men vi prøvde å få det 
så likt som mulig. Hadde vi visst att vi kom til å bli 17 jenter, så hadde vi meldt på 2 lag i serien. 
Vi spilte seriekamper på Tirsdager/Onsdager. 
  
Resultatmessig så gikk det veldig bra. 
Vi spilte 18 seriekamper 
Det ble 9 seire, 2 uavgjort og 7 tap. 
Når det gjelder arrangementer utenom det ordinære seriespillet, så har vi vært med på  
1 turnering i Ishallen i Bjugn 

 
Følgende har deltatt på Jenter 12 denne sesongen: 
Ida Johansen Karen Rostad  Maren E. Vårheim   

Marthe lillengen Anna Grønning  Eva Lein Arna 

Mia Ulfsnes  Frida Kårli   Ida Sakseid 

Tone Hjellupvik Sandra H. Torgersen  Siri A. Overskaug 

Vilde Tørstad Johanne R. Langsæther Ellen Finserås 

Ida Persen  Emilie Rødde 

Stadsbygd G12  

Stadsbygd J12  
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Bilder fra fotballåret!! 
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Stadsbygd Gutter 14 startet sesongen 2010 allerede i oktober 2009. 17 spillere og to trenere, 
samt Lagleder. Dette førte til at vi fikk masse treninger fram til seriestart og spillere som  
normalt ikke har tilbud senhøstes og vinters tid, fikk verdifull trening fram til våren. En vri ble 
gjort i januar i forbindelse med treninger: Vi gikk sammen med friidrett og trener Ebbe C. 
Brødreskift. Her fikk vi verdifull spenst, styrke og løpetrening som gjorde at vi så klare  
forbedringer på guttene i vårsemesteret. Takk til Ebbe for denne treningen! 
 
Vi startet sesongen i 3. divisjon og ble nummer tre etter vårsesongen. Ørland rykket opp til 2. 
divisjon og resten av 3.divisjonslagene spilte ny serierunde på høsten hvor også lag fra 
Trondheimsregionen kom inn. Ble nummer to hvorav Rissa spilte sluttspill som puljevinner i 
vår klasse. 
 
Ellers tok vi etter mye strev og dugnader i sommer turen til Oslo og årets Norway Cup. En 
stor og artig turnering hvor vi satte oss såpass i respekt at vi nådde A-sluttspill. Målsetningen 
var å komme til et B-sluttspill og få en kamp ekstra, men vi klarte altså A… Honnør til trenere 
og spillere for det! Turen for vår del gikk “knirkefritt” og vi hadde noen deilige dager i  
hovedstaden, kanskje litt dårlig tid til sosiale aktiviteter som sightseing etc., men vi dro til 
Tusenfryd som planlagt og var der hele dagen. Et bra avbrekk fra fotballens alvor! 
 
Trenerteamet vil takke for en flott sesong til spillere og ikke minst foreldre som har bidratt 
kjempemye, en herlig gruppe hvor det å stille opp når det trengs, ikke er noe problem! 
 
Takk for årets sesong! 
 
Trenerteamet ved 
Steinar, Geir & Geir Vidar. 

Stadsbygd G14  
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Stadsbygd J14 

 

Jenter 14 besto i sesongen 2010 av følgende spillere: 

 

 
*) Spiller sluttet mai 2010 pga flytting 
**) Spiller meldte overgang til oss fra  
Skauga IL 

 
 

Hanna Nakken 1996 
Connie Marie Rønning 1996 
Malin Bjørnerås 1996 
Agnes Brødreskift 1996 
Andrea Nyland 1996 
Nhu Phan* 1996 
Anette Lund 1997 
Julie Haugen 1997 

Vikka Grønning 1997 

Elisabeth Kvithyll 1997 

Marte Nilsen 1997 

Hanne Rønning 1997 

Marita Sørloth 1997 

Emily Grønflaten 1997 

Nina Brovoll 1997 

Liv Eirin Alseth** 1997 

Hanne Hegerberg** 1997 

Pr. oktober 2010 har jeg fått melding om 
at Hanna og Connie er sikre på overgang 
til J-16 
 
Ingen spillere fra 1997 har sagt at de skal 
slutte.T 
 
Trener: Geir Nakken,  
Oppmann: Oddgeir Kvithyll 
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Forts..J14 
 
Vårsesongen: 
 
Treningene startet opp i slutten av januar, vi trente inne i Rissahallen i helgene med varierende 
oppmøte. Dette fordi mange av jentene var opptatt på håndball og andre idretter. 
Under treningshelgen i Meråker og etter å ha snakket med Kristoffer Fjellvær ble vi enige om at 
laget skulle meldes på i elleverserien i Trondheim. Når dette var klart var det en del usikkerhet 
om hvor mange spillere vi hadde og etter å ha snakket med Tor (trener for J-16) fikk vi to  
spillere fra Skauga IL. Da hadde vi 17 spillere og dette skulle være nok for å starte på en sesong 
med elleverfotball. 
 
Vi deltok med 2 lag på Bjugncupen i slutten av februar. Et av lagene våre spilte finale og tapte 
knepent, det andre laget spilte seg fram til en 5. plass av 10 lag. 
 
Vi trente to ganger i uka etter at snøen forsvant på Stadsbygd kunstgress og hadde et veldig 
godt oppmøte av spillere hver gang.  
 
Sesongen Startet med et 2-4 tap for Klæbu den 28.april. De fleste kampene tapte vi stort men 
fikk med oss en 8-2 seier mot Astor. Det ble flytting av en kamp da spillerne som gikk i sjuende 
klasse skulle på leirskole. Denne kampen ble spilt på Bjørkmyr grusbane uka etter. 
For full oversikt se http://www.fotball.no/System-pages/TabellTermin/?tournamentId=81708 
 
Jentene hadde mye å lære, de hadde aldri spilt 11’er før og det var tungt å løpe og finne  
posisjonene på banen. Allikevel vil jeg trekke fram at vi tapte bare 1-2 for Strindheim sitt f 
ørstelag og vi tapte på et selvmål i sluttminuttene. Den kampen fikk jentene det nødvendige 
løftet for å se at de ikke var kasteballer blant de ”store” lagene. Vi endte sist på tabellen men 
følte allikevel at vi hang med. 
 
Jeg tar med at det kom meldinger om misnøye blant spillerne om at treningene var for  
ustrukturerte og kvaliteten var for dårlig. Dette ble da tatt opp med en annen trener i  
idrettslaget og det ble innkalt til møte for å se hva som kunne gjøres med situasjonen. 
På dette møtet ble det avtalt at Steinar Hansen skulle ta seg av en av treningene i uka og at 
Nina Fjellvær skulle steppe inn for å hjelpe til på treningene når hun hadde tid. 
Denne løsningen fortsatte ut vårsesongen. I høst har vi hatt to treninger i uka uten at det har 
vært behov for innsats fra andre trenere. 
 
Sommeren: 
 
Vi ble enige om at vi skulle delta på Scandiacup 2010.  
Vi skulle få spille mot Vittoria Gazeis fra Spania, Utleira, Charlottenlund og Borga, fra Nordland. 
Da vi møtte opp på mandag for å spille vår første kamp fikk vi beskjed om at Vittoria hadde 
trukket seg fra 11’er spill og var overført til 7’er i stedet. 
 
Kampene var jevnere enn resultatene tilsier. Vi tapte alle kampene og ble slått ut av cupen. 
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Høstsesongen: 
 
Vi fortsatte med treninger to ganger i uka utover høsten. Sesongen startet den 12. august mot 
Ranheim. Her møtte vi et lag som vi i store deler av kampen spilte jevnt med. Allikevel tapte vi 
med 4 mål. (2-6).  
 
Jentene spilte til tider ”over evne” mot de gode lagene fra Trondheim. Resultatene sier sitt, fra å 
ha tapt 7-1, 6-2 osv.. i vårsesongen tapte vi flere kamper med et til to mål og vi vant 2-1 over 
Strindheim 1 og uavgjort mot Byåsen 2. Dessverre trakk både Sverresborg og Charlottenlund 
seg fra serien slik at vi ikke fikk spilt de to siste kampene. Ser vi på resultatene fra serien skulle 
nok vi klart oss veldig godt mot de to lagene slik at tabellen skulle nok sett annerledes ut hvis 
det var tilfelle. 
Vi endte sist på tabellen. Men som trener føler jeg at laget hadde løftet seg utrolig mye siden 
våren. 
For fulle resultater se: http://www.fotball.no/System-pages/TabellTermin/?
tournamentId=124484 
 
I høst har det vært oppstart av sonesamlinger igjen og følgene spillere fra jenter 14 har vært 
innkalt: 
 
Marita Sørloth, Connie M. Rønning, Elisabeth Kvithyll, Hanne Hegerberg og Hanna Nakken. 
Hanna Nakken har også fått prøvd seg på storsonesamling med kamper mot lag fra Trøndelag 
Nord og Trondheim sone. 
 
Til slutt: 
 
I hele år har jeg som trener vært opptatt av ikke å se på resultatene fra serien. Det er utvikling 
av spillere som har vært målet. Med tanke på at vi har hatt fem spillere på sonesamlinger og at 
alle jentene har vist fremgang som fotballspillere vil jeg si at målet er oppnådd. 
 
Det har i år vært litt dårlig oppmøte på hjemmekampene fra foreldrene. Vi har ikke hatt en  
foreldregruppe som har kunnet stå for salg av kaffe/kaker. Selv om noen ildsjeler har tatt et tak 
for jentene og vi har fått inn nesten 1000 kr til bruk på årets avslutning. 
Vi prøvde å sette opp en kjøreliste de dagene vi ikke hadde Il-bussen. Men foreldrene valgte 
ikke å stille opp i stedet for å bytte innbyrdes. Da ble det et strev med å få til nok biler for å 
frakte spillerne til Trondheim, men det løste seg til slutt. 
 
Et godt råd er å sette opp en kjøreliste og ev kakesalgliste tidlig i sesongen og gjøre det helt 
klart at det ikke er vits i å gå til oppmann/trener for å bytte men bytte innbyrdes i f 
oreldregruppa. 
 
Det er ikke lett å være alene om ansvaret for et fotballag på dette nivået. En oppfordring til 
ledelsen av Stadsbygd IL å sørge for at det er minst to trenere og en oppmann for alle lag fra 
jenter 12 og oppover. Oddgeir Kvithyll har gjort en flott jobb som oppmann, han har skaffet 
sponsorpenger til innkjøp av fotballer og skaffet nytt draktsett.  I tillegg til å holde jentene  
oppdatert på oppmøte til kamper og ordne med transport. Uten hans hjelp hadde jeg ikke klart å 
holde styr på laget igjennom året. 
 
Geir Nakken, Oddgeir Kvithyll  26.10.10 
 

Forts..J14 
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Stadsbygd G16 

 
 
 

 
I sesongen 2010 har det totalt vært 20 gutter fra Stadsbygd og Vanvikan som har deltatt på  
Gutter 16. Dette har også i år vært et samarbeidslag der Stadsbygd har vært  
administrasjonsklubben.   
 
Vi spilte i 2. divisjon i år og var i vårsesongen en av 3 Fosen-lag (Ørland og Rissa), resten på 
”sørsiden” av fjorden. I vårsesongen spilte vi god fotball og klarte oss veldig bra gjennom  
kampene. Vi avsluttet på 4. plass med 24 poeng, 8 seire og 3 tap og en målforskjell på 47-21. 
Dermed berget vi plassen og var klar for 2. divisjon også i høstsesongen. 
 
Da havnet vi i en helt ny gruppe med nye lag der Åfjord og vi var de eneste Fosenlagene.  
Litt tøffere motstand samt at vi mistet 2 nøkkelspillere, gjorde at høstsesongen ble atskillig tyngre 
for oss. I tillegg slet vi med en del skader som gjorde at på flere kamper hadde svært få spillere å 
bytte med. På bortekampen mot Hitra måtte vi faktisk ”kaste inn håndkleet” da vi bare hadde  
9 spillere klare, derav 2 keepre. Vi spilte 11 kamper og resultatet ble 1 seier, 2 uavgjort og 3 tap.  
 
Vi deltok i Norway Cup i Oslo først på august. På forhånd hadde vi hatt dugnader der både spillere 
og foreldre/foresatte stilte opp med stor iver. Turen og cupen var en fin opplevelse for oss alle.  
Vi bodde på Hallagerbakken skole, 7 kilometer fra banene på Ekebergsletta og busset og trikket 
oss fram og tilbake . Veldig sosial opplevelse der vi bodde i gymsalen på skolen sammen med 
Gutter 14, totalt 40 gutter “på rommet” – det fungerte kjempefint. Sportslig var ikke suksessen så 
stor med tap på alle 3 innledende kamper – vi tror og mener vi havnet i en ”tøff” gruppe. Hadde 
en fin dag på Tusenfryd der de som ønsket det hadde mulighet til å teste høydeskrekken . 
 
Noen av guttene har også fått prøvd seg opp på seniornivå i Vanvik, både på 4. og 5. div-laget.  
De guttene som sto i Stadsbygd IL måtte i den forbindelse melde overgang til Vanvik IL for å  
kunne spille på seniornivå (gjelder 5 spillere). I tillegg har også 4 av G16-spillerne fra Vanvikan 
spilt på seniornivå – spennende for guttene å få prøve seg på et høyere nivå 

Følgende har deltatt i kamper på Gutter16 denne sesongen :  
 
 



 
  
 
 

Lars Erik Askjemshalten 
Jim Martin Berg 
Haakon Kvithyll 

Peter Langensteiner 
Håvar Butli Hammer 

Markus Hassel 
Marius Andresen 

Tom Jonas Saus Pallin 
Hentik Askim 

  

Ali Jafari 
Vincent Johnsen 
Erlend Hermstad 

Ivan Neeraas 
Jørgen Wanvik 

Fredrik Gutteberg 
Edvard Geta 

Rikard Haugen 
Stian F. Rosvoldaune 

St
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1.rekke f.v : Erlend Hermstad, Fredrik Gutteberg, Rikard 
Haugen, Tom Jonas Saus Pallin, Henrik Askheim og J 
ørgen Wanvik 
 
2. rekke f.v.: Haakon Kvithyll, Egil Hammer (trener),  
Peter Langensteiner, Marius Andresen, Stian F. Rossvol-
daune, Lars Erik Askjemshalten, Roger Munkvold (trener) og  
Jim Martin Berg 
 
3. rekke f.v.: Markus Hassel, Håvar B. Hammer, Edvard Ge-
ta, Ali Jafari og Ivan Neeraas 

Takk for sesongen 2010 og lykke til i 2011 både for 
de som fortsetter på Gutter16 og de som rykker opp 
til junior-/senior-fotball ! 
 
Egil Hammer / Roger Munkvold 
 

 

 

 

 

Forts.. G16 

Lagbilde fra Norway Cup : 
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Stadsbygd J16 
Årets J16 har i hovedsak bestått av spillere født i 1994 og 1995. Litt over halvparten av spiller-
gruppa er fra Stadsbygd, mens de øvrige er fra Rissa, Vanvikan og Fevåg.  
Jeg var så heldig å være trener for J16-laget forrige sesong også, og har fulgt spesielt  
94-modellene gjennom flere år. Det er ingen tvil om at jentene har utviklet seg mye, både siden 
starten på forrige sesong, men ikke minst i løpet av det året som har gått. Også 95-modellene 
har utviklet seg mye, og for de fleste av dem var dette første sesong med 11’er fortball. Grunnet 
stor stall på J19, fikk vi med to overårige spillere, to stk. ”Lotte” 93-modeller, som også spilte på 
laget i fjor.  
 
Vi startet opp på vinteren med trening i Rissahallen i helgene, samt løpetrening på tirsdager.  
Vi synes det ble litt rotete med halltreninger da vi stadig vekk måtte vike for andre arrangement. 
Laget var også med på treningssamling i Meråker. Etter at kunstgressbanen ble åpnet har vi hatt 
et stabilt oppmøte på trening, men sjelden at alle har vært til stede, noe som bl.a. skyldes at 
mange er med på andre aktiviteter. Vi har stort sett hatt treninger på tirsdager og torsdager, 
med kamper på tirsdager, onsdager og søndager. Grunnet kampdag på Stadsbygd-banen på 
tirsdager, har vi lurt oss inn på Langsand de tirsdagene vi ikke har spilt kamp. Vi har også hatt 
noen treningskamper mot G14, J14 og J19 som har vært fine treninger. 
 
I vårsesongen spilte vi 6 seriekamper, hvorav to seire, en uavgjort og tre tap. Selv om vi tapte 5
-1 for Orkdal og 1-4 for Nidelv, så var dette jevne kamper hvor resultatet ikke står i stil til  
kampforløpet. Vi skapte mange sjanser i stort sett alle kampene, men har manglet uttelling. 
Høydepunktet i vårsesongen var bortekampen mot Meldal hvor vi vant 5-0 etter meget godt 
spill. 
I sommerferien var vi i Gøteborg på Gothia-cup. En fin opplevelse for både jentene og oss  
lagledere. Vi spilte tre innledende kamper mot to svenske lag og et lag fra Irak. Vi tapte de to 
kampene mot svenskene, men vant mot Duhok SC fra Irak 1-0 og kom til B-sluttspillet. Der 
tapte vi cupkampen mot svenske Sandarna 3-0, en kamp vi var like gode som dem, men ikke 
scoret på sjansene. En av årsakene til at vi møtte så god motstand var at de svenske lagene var 
17-årslag, og det visstes både på spillestil og størrelse på spillerne. Uansett var turen helt topp, 
med eksemplariske jenter både på og utenfor banen. 
 
I høstsesongen møtte vi nye lag i forhold til vårsesongen, bortsett fra Ørland som det eneste J16
-laget på Fosen som spiller 11’er i tillegg til oss. Vi startet høsten svært bra med 12-0 seier mot 
Vestbyen, 2-0 mot Trygg/Lade og 5-0 mot Freidig. Deretter tapte vi en 7’er-kamp mot Trond 
som senere ble strøket. De fire siste kampene endte med tre tap og en seier mot Ørland. To av 
tapene, mot Heimdal og Strindheim, var ufortjent og kamper vi burde ha vunnet. 0-1 kampen 
mot Heimdal var kanskje årsbeste rent spillermessig for våre jenter, der Heimdal scoret på sin 
eneste målsjanse, mens vi brente flere 100% sjanser. I kampen mot Byåsen var også reultatet  
5-1 i for mye i forhold til banespillet. 
 
Det vi opplevde mot slutten av høstsessongen var mye skader. Mange av jentene slet med  
beinhinnebetennelse i leggen, strekkskader og akilles-betennelse. Dette medførte en del  
rokkeringer på laget, spesielt i midtforsvaret og i sentrallinjen i laget. Uten skadene hadde vi helt 
sikkert vunnet flere kamper mot slutten. Nevner spesielt Ellen Marie og Veronica M som  
utmerket seg i vår og sommer som et knallgodt midtstopperpar. Beklageligvis fikk Veronica  
beinhinnebetennelse og spilte ikke de siste 6 kampene. I de fire siste kampene måtte vi supplere 
laget med to og tre J14 spiller, samt en J12 spiller. Disse spillerne viste en kjempeinnsats, og 
gjorde ingen skam på laget. Det er morsomt å nevne at Karen (J12-spiller f. 1998) kom innpå i 
kampen mot Byåsen og scoret Stadsbygds mål (sesongens siste scoring) etter et kjemperaid på 
høyresiden. Laget endte til slutt etter høstsesongen på 3.plass i sin avdeling, med 12 poeng og 
21-7 i målforskjell.  
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Forts..J16 
 
Årets stall har variert i antall spillere.  
Vi startet opp utover vinteren og våren med 
20 spillere, hvorav to jenter sluttet før  
sesongen kom i gang. Rett etter sesongstart 
kom det til en ny spiller, slik at vi i vårse-
songen hadde 19 spillere i troppen. Etter 
vårsesongen sluttet det to spillere og en ny 
jente begynte, og i høst har vi hatt 17 spille-
re i troppen. I tillegg har vi brukt fire spillere 
fra J14 og en fra J12. Flere av jentene på J16 
har i tillegg spilt på J19-laget, spesielt Vero-
nika F som har vært nærmest fast på J 19 
laget utover sesongen. 
 
Fokus for oss i trenerteamet har vært at 
jentene skal lære seg å etablere eget spill, 
uansett motstand. Vi har ikke hatt fokus på 
resultat, men kun fokus på mestring av fot-
ballspillet, både egne ferdigheter og i relasjo-
ner til lagdeler og laget. Vi har forsøkt å 
utnytte den kompetansen den enkelte spiller 
har og komponert laget deretter.  
 
Vi er veldig godt fornøyd med den utvikling-
en jentene har hatt, og det spillet laget har 
oppnådd i sine kamper. Ingen av spillerne på 
laget har fått gule eller røde kort i seriekamp, 
kun ett tvilsom gult kort til Veronika F under 
Gothia cup. 
 
Vi har benyttet totalt 25 spillere på laget.  

Følgende som har spilt på årets J16-
lag:kan sees i kolonnen til høyre: 

 

 

Navn f.år 

Lotte Bakøy 1993 

Lotte Rennan 1993 

Marina Solem 1994 

Ellen Maria Askjem 1994 

Veronica Myran 1994 

Veronika Fjeldvær 1994 

Julie Raudberget 
Langsæther 

1994 

Bente Dyrendahlsli 1994 

Aurora Tung Nilsen 1994 

Ida Konstanse Rostad 1994 

Natalie Monsø 1994 

Nora Overland 1994 

Julie E. Vikan 1995 

Therese Andersen 1995 

Ida Ward Myran 1995 

Sara Kvithyll 1995 

Siri Engvik Fenstad 1995 

Maiken Knappe Tegavik 1995 

Tonje Fenstad Langsæther 1995 

Malin Jørgensen 1995 

Connie Rønning 1996 

Malin Bjørnerås 1996 

Marita Sørloth 1997 

Elisabeth Kvithyll 1997 

Karen Kristine Rostad 1998 
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Stadsbygd J19 
Vi startet sesongen tidlig i januar sammen med damelaget, med treninger på kunstgress på 
Kattem, litt i Rissahallen og litt gymsal i Vanvikan. Etter hvert så ble treningene lagt til vår 
egen bane. 
 
Vi hadde også en vellykket treningssamling på Kyrksæterøra rett før seriestart. 
 
Vårt store mål i 2010 var å kvalifisere oss for 1 divisjon. 
 
Da måtte vi gjennom 3 kvalikkamper i februar mot hhv Tangmoen, Namsos og Kolstad.  
 
Det endte opp med 1 tap og 2 seire, og 1 divisjonsspill var sikret. Yes !! 
 
Det var bra treningsiver gjennom hele sesongen, og spill i 1 div var en tydelig vitamininn-
sprøytning ift treninger og treningsoppmøte. 
 
Serien startet tidlig i april, og vårt mål var å ta mest mulig poeng i vårt første forsøk i 1 div.. 
Serien er inndelt i 2, med avslutning vår og høst. Vi åpnet litt dårlig i første kamp, men 
oppdaget da at nivået egentlig ikke var så bra. Til slutt så endte vi opp som nr 4 med 5 
seire, 3 uavgjort og 2 tap. Høydepunktene var nok våre uavgjortkamper mot både  
Trondheims Ørn og Kattem, som tross alt har noen flere ressurser å ta av.  
 
Dette betyr at Stadsbygd Jenter 19 var Trøndelags 4 beste lag våren 2010, dette er noe vi 
er VELDIG stolte av. 
 
Sommeren tilbrakte vi på nok en cup, Gothia Cup i Gøteborg. Her ble det A – sluttspill etter 
seier mot et brasiliansk og et norsk lag. I 16- dels finalen møtte vi ikke ukjente Athletico 
Madrid, men de ble dessverre for sterke for oss. Her tapte vi 2-0.  
 
Vi klarte dessverre ikke å opprettholde den gode innsatsen i høstsesongen, og den bar 
tydelig preg over at mange spillere var i fred med å legge bak seg en lang sesong. Her 
endte vi til slutt som nr 8. Mange av spillerne spilte på både jenter 19 og damer, og de har i 
2010 spilt opptil 50 kamper. 
 
Sesongen sett under ett så er vi strålende fornøyd med de prestasjonene vi leverte. 
 
De som har spilt obligatoriske kamper for Jenter 19 er følgende: 
 
Anniken Fjeldvær, Julie Wanvik, Silje Grønflaten, Mia Holm, Siri Schjølberg, Eirin Ness, Met-
te Berg, Kine Engvik, Ida Nordgård, June Berg, , Wenche Haugerø, Marit Johansen, Maren 
Johansen, Veronika Fjeldvær, Charlotte Buaunet, Emma Myran, Katarina Heien, Ida Rostad, 
Julie Raudberget, Ellen Marie Askim, Veronika Myran. I tillegg har mange av damespillerne 
hatt ”gjesteopptredener” gjennom sesongen. Malin Sandvold har stort sett spilt alle j 19 
kampene. 
 
Vi i støtteapparatet hadde et fantastisk år sammen med dere, og vi håper vi sees igjen.  
Retter også en takk til alle som har bistått ift kjøring av buss; Magne, Roger, Arnfinn og 
Karl Johan. 
 
Mvh Kristoffer, Kaj Vidar og Amund. 
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Stadsbygd Damer 
Vi startet sesongen tidlig i januar sammen med J19-laget, med treninger på kunstgress på 
Kattem, litt i Rissahallen og litt gymsal i Vanvikan. Etter hvert så ble treningene lagt til vår 
egen bane. 
Damelagets oppkjøring til sesongstart ble noe preget av J19-lagets kvalik-kamper. Flere  
spillere spiller på begge lag. 
 
Tradisjonen tro så deltok vi også i år på innerdørscup i Selbu første helga etter nytt år, men 
måtte reise hjem etter å ha blitt slått ut i semifinalen. 
Arrangementet av egen cup i Rissa-hallen er et flott tiltak og veldig hyggelig da vi likegodt gikk 
seirende ut av hele cupen etter å ha slått Heimdal i finalen.  
 
Tidligere år har vi vært i Danmark i påsken, men valgte i år en annen variant med en vellykket 
treningssamling på Kyrksæterøra rett før seriestart. 
Her fikk vi disponere bane og anlegg av KIL/Hemne uten noen kostnad.  
Her hadde vi 3 treninger og 2 kamper mot vertskapet KIL/Hemne. Begge kamper med seier 
som resultat, 2-1 og 2-0. 
I tillegg deltok damelaget på helgesamling i Meråker. Begge samlingene er et viktig bidrag 
både sportslig og sosialt. 
 
Damelagets målsetning for sesongen 2010 var å kjempe om opprykk til 2.divisjon. 
 
Det var godt oppmøte på treningene og kvaliteten var bra hele sesongen. 
 
Startet serien med seier i første kamp mot NTNUI, men fikk en nesestyver mot Egge som 
skremte oss noe. Vi syntes de virket gode med tanke på vår egen målsetning om spill i 2. div 
2011. Gjennomførte vårsesongen med kun ett tap og en uavgjort og resten seire. 
 
Trente godt i sommer og hadde ei intensivøkt siste helga før høstsesongen. 
Høstsesongen gjennomførte vi veldig bra og vi klatret til topps på tabellen når en kamp  
gjensto. Vi skapte litt fotballfeber på Stadsbygd før siste seriekamp. 
Dette ble en ren seriefinale mot Malvik på hjemmebane. En flott ramme med masse publikum 
som ville se om vi klarte målet om opprykk. 
Dessverre endte kampen med tap 4-0 og vi endte med det på 3. plass, 1 poeng bak vinneren 
og dårligere målforskjell enn nr. 2. 
 
Vi klarte ikke opprykk, men viste til tider god fotball hele sesongen. Innsatsen på damelaget 
var god til tross for at mange spillere var delaktige på både jenter 19 og damer. Noen har spilt 
opptil 50 kamper i 2010. 
 
Sesongen er vi veldig godt fornøyd med både sportslig og sosialt. 
 
Vi i støtteapparatet rundt laget har hatt et fantastisk år sammen med spillerne som er flotte 
representanter for damefotballen og Stadsbygd IL.  
 
Retter også en takk til alle som har bistått ift kjøring av buss; Magne, Roger, Arnfinn og Karl 
Johan. 
 
Mvh Kristoffer, Stefan, Linn og Kaj-Vidar. 
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Regnskap 2009 og budsjett 2010 for Stadsbygd IL. 

 
 Hovedlag Bud. 2010 Regn. 2010 Bud. 2011 

Medlemskontigent 70 000 66 900 66 900 

Sponsorinntekter 60 000 70 000 100 000 

Godtgjørelse dugnad 0 0 0 

Aktivitetsmidler NIF/NOK 55 000 206 789 96 000 

Utdeling telefonkataloger 0 -3 920 0 

Tilskudd 0 0 0 

Utleie Garderober 0 22 400 22 400 

Inntekt Grasrotandel 30 000 42 021 40 000 

Diverse inntekter 0 37 800 0 

Renteinntekter 10 000 5 557 5 000 
Dopapir Salg 120 000 0 0 

SUM INNTEKTER 345 000 447 547 330 300 

       

Kontorutstyr/rekvisita 1 000 0 0 

Porto 0 0 0 

Styre- og komiteutgifter 1 000 4 412 1 000 

Regnskapshonorar 35 000 33 032 35 000 

Husleie/vask garderober 6 200 5 854 6 200 

Gaver og utmerkelser 2 000 12 607 2 000 

Vedl. garderober/lager 2 000 5 996 2 000 

Kurs 25 000 417 25 000 

Vedl. Stadsbygd Stadion 0 0 0 

Forsikring Stadsbygd Stad 0 0 0 

Utstyr Stadsbygd Stadion 0 4 427 0 

Scoter/løypemaskin 40 000 31 750 35 000 

Dugnad 2 000 0 0 

Diverse utgifter 2 000 5 433 6 000 

Forsikringer 5 000 4 775 5 000 

Diverse utstyr 0 7 307 0 

Gebyrer 2 000 1 114 1 500 

Avsetning tap på fordring 0 43 000 0 
Dopapir kostnad 80 000 0 0 

SUM UTGIFTER 203 200 160 123 118 700 
       

Resultat 141 800 287 424 211 600 
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Ski Bud. 2010 Regn. 2010 Bud. 2011 
Startkontingent 25 000 28 225 20 000 
Deltageravgift 7 000 13 000 8 000 
Salgsinntekter 18 000 25 270 20 000 
Lotteri inntekter 0 2 250 0 
Programsalg/Billetter 0 0 0 
Salg av drakter 0 300 1 000 
Sponsorinntekter 5 000 2 130 8 000 
Utleieinntekter 0 0 0 
Diverse (Storh…) 0 10 934 8 330 
Diverse inntekter 0 0 0 
SUM INNTEKTER 55 000 82 109 65 330 
        
Kontingent krets 3 500 3 580 3 500 
Startkontingent 4 000 6 405 6 000 
Trykksaker/porto 0 0 0 
Varer for salg 12 000 5 469 5 830 
Arrangementsutgifter 2 000 3 768 1 000 
Premier 10 000 11 242 8 000 
Reise og opphold 0 0 15 000 
Trenings- og konkuranse-
midler 10 000 0 12 500 
Utstyr og rekvisitta 0 702 0 
Kjøp av drakter 0 0 0 
Diverse utgifter 2 000 628 1 670 
Deltageravg. trening 2 000 0 4 170 
Lisenser 0 0 0 
Renn- og deltageravg. 
krets 3 000 4 260 2 500 
SUM UTGIFTER 48 500 36 053 60 170 

       
RESULTAT SKI 6 500 46 056 5 160 

Baneanlegg Bud. 2010 Regn. 2010 Bud. 2011 
Leieinntekter 125 000 112 500 112 500 
Tilskudd drift 45 000 28 750 35 000 
SUM INNTEKTER 170 000 141 250 147 500 
        
Strøm 5 000 6 829 8 000 
Snøbrøyting 8 000 6 014 8 000 
Vedlikehold 15 000 4 731 10 000 
Driftskostnader banetraktor 7 000 3 353 7 000 
Leasingkostander 0 1 504 0 
Rentekostnader 25 000 10 876 5 000 
Avskrivninger 105 000 107 757 104 809 
Diverse kostnader 0 0 2 000 
SUM UTGIFTER 165 000 141 064 144 809 

       
RESULTAT SKI 5 000 186 2 691 
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Friidrett. Bud. 2010 Regn. 2010 Bud. 2011 
Startkontigent 15 000 20 950 17 000 
Salg 10 000 12 082 10 000 
Deltakeravgift 8 000 6 300 8 000 
Lotteri 0 0 0 
Annonse 0 0 0 
Egenandeler 0 0 0 
Salg drakter 0 0 0 
Sponsor 0 0 0 
Diverse 8 250 0 0 
Sum Inntekter 41 250 39 332 35 000 
        
Kontingent krets 4 000 3 500 4 000 
Startkontigenter 25 000 19 560 20 000 
Rekvisita 0 415 0 
Premier / gevinster 5 000 4 845 5 000 
Diverse utstyr 8 250 9 669 7 000 
Drakter 0 2 549 0 
Arrangementsutgifter 5 000 46 7 000 
Reise- oppholdsutgifter 0 700 0 
Varer for videresalg 0 2 544 0 
Porto/Tidsskrifter/Trykk 0 0 0 
Diverse utgifter 2 000 975 2 000 
SUM UTGIFTER 49 250 44 802 45 000 

       
RESULTAT FRIIDRETT -8 000 -5 470 -10 000 

Allidrett Bud. 2010 Regn. 2010 Bud. 2011 
Startkontigent 6 500 5 850 6 000 
Div. arrangement 0 2 725 0 
Trim/svømmebasseng 20 000 15 666 10 000 
Diverse  0 4 000 0 
Sum inntekter 26 500 28 241 16 000 

       
Sosiale tiltak 1 000 1 125 2 000 
Diverse utstyr 3 000 5 279 7 000 
Arrangementutg. 3 000 663 2 000 
Andre kostnader 0 0 0 
Premier 5 000 2 575 4 000 
Leie av svømmehall 0 0   
Diverse 0 0   
Sum utgifter 12 000 9 641 15 000 

       
Resultat Barneidretten 14 500 18 600 1 000 
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              Fotballavdelingen kostnader, se neste side 
 

Fotballavdelingen 
BUDSJETT 

2010 
RESULTAT 

2010 
BUDSJETT 

2011 

INNTEKTER:           
Deltakeravgift 100 000 107 950 114 750 

Billetter 2 000 3 735 2 000 
Lotteriinntekter 0 0 0 

Inntekter dugnad 0 0 0 
Egenandeler 40 000 36 000 45 000 

Div. refusjoner 0 0 0 
Salg Kiosk 0 0 0 

Div. tilstelninger 15 000 20 130 20 000 
Egenandeler / salg drakter 0 30 240 0 

Reklame program/buss 0 0 0 
Reklame Stadsbygd Stadion 75 000 6 710 50 000 

Utleie bane 60 000 8 700 25 000 
Spillerutvikling 0 0 0 

Grendacup/Fotballskole/Turnering 40 000 9 250 15 000 
Fotballturneringer 0 24 506 20 000 

Dopapir 0 113 200 110 000 
Norway Cup 0 198 182 0 

Diverse inntekter 45 000 19 361 20 000 
Sponsorinntekter 0 30 000 0 

SUM INNTEKTER 377 000 607 963 421 750 
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 UTGIFTER: 
 Budsjett 

2010 
 Resultat 

2010 
 Budsjett 

2011 
Kontingent kretsen 20 000 19 300 20 000 
Kontingent turneringer 20 000 26 247 20 000 
Norway Cup 50 000 229 085 35 000 
Dommerutgifter 25 000 51 453 25 000 
Dommergebyrer / bøter 0 4 000 0 
Bane- / halleie 165 000 150 753 137 000 
Vasking Garderober 0 279 0 
Reise- og oppholdsutgifter 100 000 90 126 100 000 
Trenings- og konkurransemidler 40 000 33 811 0 
Kostnadsgodtgjørelse trener 0 0 0 
Sone aktivitet 0 1 048 0 
Spilleroverganger 1 000 6 400 5 000 
Drakter 20 000 14 437 20 000 
Treningsdrakter 0 31 936 40 000 
Grendacup / fotballskole 15 000 1 451 5 000 
Premier / gevinster 2 000 0 2 000 
Dopapir kjøp 0 71 280 75 000 
Medisiner 4 000 6 917 4 000 
Administrasjon 12 000 8 091 10 000 
Avslutninger / sosiale tiltak 16 000 10 849 14 000 
Div Arrangement 0 9 000 0 
Tap på fordringer 0 2 900 0 
Diverse utgifter 10 000 3 108 10 000 
Forsikringer 0 9 000 9 000 
SUM UTGIFTER 500 000 781 470 531 000 
 

RESULTAT FOTBALLAVD. -123 000 -173 507 -109 250 
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Lagspill og samhold!! 



37 

Fair Play!! Viktig både for de som er på og utenfor banen. Dette er et satnings 
område i klubben. Klubben ble en av tre lag som fikk fair play pris i 2010! 

Samarbeidspartnere for Fair Play 
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Resultatregnskap for  
Stadsbygd Idrettslag. 

 

Resultatregnskap for Stadsbygd Idrettslag.  
Avdeling Bud. 2010 Regn. 2010 Bud. 2011 

Resultat Hovedlag 141 800 287 424 211 600 
Resultat fester 50 000 12 557 15 000 
Resultat skianlegg -40 000 -58 121 -63 000 
Resultat buss -30 000 -40 498 3 815 
Resultat Skiavd. 6 500 46 056 5 160 
Resultat Fotball-
avd. -123 000 -173 507 -109 250 
Resultat Friid-
rettsavd. -8 000 -5 470 -10 000 
Resultat Trimav-
deling 0 0 0 
Resultat Allidrett 14 500 18 600 1 000 
Resultat Banen 5 000 186 2 691 
Resultat Stads-
bygd IL 16 800 87 226 57 016 

      Hovedsponsor for Stadsbygd Idrettslag 
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Balanse  
Balanse for regnskap 2010 

Eiendeler 15.11.2008 15.11.2009 15.11.2010 

Innskudd bank/postgiro 417 054 267 899 160 558 
Andeler i Stadsbygd Samfunns-
hus 1 1 1 

Datautstyr  1 1 1 

Snøscooter 1 1 1 

Tråkkemaskin 1 1 1 

Buss 1 1 1 

Plentraktor 1 1 1 

Utelager 1 1 1 

Baneanlegg 931 312 876 529 821 746 

Banetraktor 222 413 195 454 168 862 

Utstyr baneanlegg 80 103 64 768 46 118 

Lys bane 0 69 587 61 855 

Hall 0 5 000 0 

Klappbrett for løypemaskin 0 0 25 000 

Skihytte 1 1 1 

Lysløype 1 1 1 

Skianlegg 1 1 1 

Fordringer 199 475 227 377 206 219 

Sum eiendeler 1 850 367 1 706 624 1 490 369 

Gjeld og egenkapital       

Lån 461 181 346 528 0 

Påløpte kostnader 28 332 26 893 35 607 

Ubetalte regninger 58 559 23 703 58 036 

Tilskudd avsatt 300 000 300 000 300 000 

Sum Gjeld 848 072 697 124 393 643 

        

Egenkapital IB 948 999 1 002 295 1 009 500 

Tilskudd avsatt 0 0 0 
Overskudd/Underskudd 53 296 7 205 87 226 

Sum egenkapital 1 002 295 1 009 500 1 096 726 

        

Sum gjeld og egenkapital: 1 850 367 1 706 624 1 490 369 
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Valgt på årsmøtet 2010 

Hovedstyre: 
Leder:  Kristoffer Fjeldvær   
Nestleder: Geir Solem   
Sekretær: Marit Raudberget   
Kasserer: Richard Tønnesen  
Repr:  Marit Vemundstad   
Vara:  Amund Grønflaten  
Vara:  Hilde Helset    
 
Nyopprettet Bygg/anleggsavdeling: 
Leder   Geir Vidar Johansen   
 
Styret for Stadsbygd Banen: 
Som hovedstyret + leder bygg/anleggsavdeling 
 
Styre Granlund: 
Leder:  Magne Nilsen   
Repr:  Marit Vemundstad  
Repr:  Johan Størseth   
 
Revisorer: 
Revisor: Brit F. Tung og Frode Askjem 
Vara:  Benjamin Schei 
 
Representantskap for Stadsbygd  
amfunnshus: 
Oddbjørn Svean     vara Bente Butli 
Wiggo Rian      vara  Svein Fjærli 
Svein O Nilsen      vara  Vidis Bolås 
Jan Arve Monsen   vara Torbjørn Hermstad 
Steinar Rostad      vara  Richard Tønnessen 
 
 
Utsendinger idrettsrådets årsmøte: 
Kristoffer Fjeldvær 
Wiggo Rian 
Richard Tønnessen 
Marit Raudberget 
Vara: Steinar Hansen 
Vara: Sissel Lein 
 
Allidrett:               
Leder:  Marius Rønningen  
Repr:  Britt Mari Brovold  
Repr:  Vigdis Foss   
Repr:  Sigbjørn Oldren   
Repr:  Anne E. Rødsjø   
Repr:  Sigmund Simonsen  

 

 

 

Skiavdeling: 
Leder  Gerald Eriksson   
Repr:  Tove Fenstad   
Repr:   Arne Kosberg    
Repr:   Astrid Fjærli   
Repr:  Geir Vidar Johansen   
Repr:  Per Raudberget   
Repr:  Marianne Brødreskift  
Repr:  Per johan Fenstad  
 
Fridrett:               
Leder:  Ebbe C. Brødreskift  
Repr:  Magne Tung   
Repr:  Gunn Eirin Melhus  
Repr:  Steinar Rostad   
Repr:  Geir Vidar Johansen  
Repr:  Norvald Grønning   
Repr:  Greta Dyrendalsli  

 
 

Fotball:               
Leder:  Geir Ola Svarholt  
Repr:  Sissel Lein   
Repr:  Anne Lise Andersen 
Repr:  Mari Thung  
Repr:  Frode Blålid 
Repr:  Lasse Kilen 
Repr:  Per Inge Tung 

Valgkomite: 
Odd Arne Sakseid 
Gry Ellefset 
Svein Olav Nilsen 
Vara: Arild Høston  


