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Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag  

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 
     - Endelig vedtak Flerbrukshall 
6. Fastsette medlemskontingent. 
7. Vedta lagets budsjett, herunder gruppenes budsjett. 
8. Bestemme lagets organisasjon. 
9. Valg. 

Side 2:   Dagsorden årsmøte. 
Side 3-6:  Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. 
Side 7:   Årsmelding fra Stadsbygd Banen 
Side 8:   Årsmelding fra Bygg og Anlegg 
Side 9:   Årsmelding fra Dommere 
Side 10-11:     Årsmelding fra Friidrett 
Side 12-13:   Årsmelding fra Skiavdelinga 
Side 14-15:  Årsmelding fra Allidrett 
Side 16-17:     Årsmelding fra Fotball  
Side 18-35:  Årsmeldinger fra fotballagene  

     Side 36-40:  Regnskap & Budsjett 
     Side 41:        Resultatregnskap 

Side 42:  Balanse 
Side 44:  Valgt på årsmøtet 2012 
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Årsmelding for  
Stadsbygd Idrettslag 

 
Året 2012 har vært et aktivt og innholdsrikt år for Stadsbygd IL. I vårt 100 år har vi 
hatt stor aktivitet og stort engasjement i alle avdelingene.  
 

100 års jubileet ble feiret med stor ståhei 
en hel uke. Der det var lagt opp til  
forskjellige aktiviteter gjennom hele jubi-
leumsuka. Til høyre ser dere programmet 
som involverte hele bygda og vel så det. 
 
Uka ble avsluttet med en skikkelig  
jubileumsfest i Samfunnshuset på dagen 
11.02.2012. Salen var full av inviterte 
gjester. Her var kretser, ordfører,  
rådmann, æresmedlemmer, tillitsvalgte etc 
til stede. Dette ble et jubileum verdig en 
100 åring. 
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forts. Stadsbygd Idrettslag 

 
Nye æresmedlemmer ble utnevnt på jubileumsdagen: 
Bak fra venstre: Oddbjørn Svean, Trond Selbekk, Benjamin Schei,  
Stig Wemundstad 
Foran fra venstre: Rønnaug Schei Alsgsard, Magne Nilsen og Vigdis 
Johnsli. Ikke til stede: Espen Rian og Grete Slettom 
 
Rissa kommune arrangerte en storstilt kulturkveld i Rissahallen, der  
Stadsbygd IL fikk tildelt Innsatsprisen 2012 fra Stadsbygd Sparebank. 
Nok en anerkjennelse på den gode innsatsen som legges ned i vårt idretts-
lag. 
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forts. Stadsbygd Idrettslag 
Vi kan ellers vise til gode resultater i alle våre grener. Viser her til den 
enkelte avdelings årsmelding. 
 
Alle avdelingene har gjennom sesongen også vært ansvarlig for mange 
arrangement gjennom året, både på banen og Granlund.  
Tilbakemeldingene på disse arrangementene er udelt positive. Her vil 
jeg påstå at SIL har en vanvittig god kompetanse, og MANGE gode 
medhjelpere. En stor takk til alle dere som har stått ansvarlig for dette, 
og til alle dere som har stilt opp frivillig. 
 
Flerbrukshallen. Her ble arbeidet satt i gang i mai. Masse tilsvarende 
hallens tyngde ble kjørt til tomta. Da det er mye kvikkleire i grunn  
måtte grunnen sette seg før bygging kunne gjennomføres. Målinger er 
tatt månedlig, men det er fortsatt noen mm sig pr måned. Videre  
bygging vil derfor ikke starte før ca 01.03.2013. Da er målet å ha en 
idrettshall stående ferdig til julen 2013. Dette er noe vi virkelig ser frem 
til, og dette føler vi vil bli et løft for hele bygda og kommunen. 
 

 
 
Antatt kostnad på hallen er ca 18 mill inkl mva. Mye av finansieringen 
er på plass, men det er fortsatt noe som mangler. Vi vil benytte resten 
av året samt deler av 2013 til å få inn resterende beløp, noe vi ser lyst 
på. Bidraget fra Stadsbygd Sparebank, pål kr 1.000.000,- kommer  
virkelig godt med. En stor takk også til Itab Industrier AS og Rissa 
Kraftlag, som begge har bidratt med betydelige beløp. 
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Stadsbygd Sparebank, her ved Egil Hammer, overrekker 1.000.000,- til SIL 
 
Økonomien ellers i Stadsbygd IL er meget bra. Her er vi i SIL heldige som har gode sam-
arbeidspartnere. I 2012 har vi hatt 4 hovedsponsorer: Stadsbygd Sparebank, Itab Indu-
strier, Bunnpris Stadsbygd og Rissa Kraftlag, samt at vi har flere samarbeidspartnere. 
Dette gir oss en økonomisk trygghet som medfører at våre medlemmer har mange gode 
og flotte tilbud. 
  
SIL`s nye hjemmeside 
SIl har opprettet ny hjemmeside, og vi ber om at alle tar en kikk på den.  
Du finner den på: www.stadsbygd.no  Gi oss gjerne tilbakemeldinger, slik at vi får gjort 
siden best mulig for dere lesere. 
 
Vi i hovedstyret vil takke alle som har bidratt til at 2012 har blitt et begivenhetsrikt år,  
og vi ser frem til de kommende år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bak fra venstre: Ebbe, Geir Vidar, Magne, Gerald, Geir, Morten.                  
Foran fra venstre: Marit, Hilde, Kristoffer, Kristin og Mari. 
 
 Mvh 
 Styret i SIL 
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Årsmelding Stadsbygd Banen 

Styret har dette året bestått av følgende personer: 
 
Leder   Kristoffer Fjeldvær 
Nestleder  Geir Solem 
Sekretær  Marit Raudberget 
Kasserer  Mari Kilen 
Styremedlem Hilde Helseth 
Styremedlem Geir Vidar johansen 
 
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. 
 
 
Viser ellers til årsmeldingen for Bygg og Anlegg . 
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Årsmelding Bygg og Anlegg 

Stadsbygd Banen har også i år vært godt besøkt av barn og ungdom, og det  
viser at vi fortsatt må holde «koken» med å gjøre denne attraktiv for aktiviteter 
blant barn/ungdom. Selvsagt er det fotballbanen som blir mest brukt, og det 
krever regelmessig slodding for å holde denne myk og ren. Selve matta er også 
i år meget pen, men slodderedskap er moden for utskifting. Plastikkslodden bør 
skiftes ut med en ny med bedre egenskaper for å grave lengre ned i matta for å 
få løftet opp gummien. Dette er tatt med i budsjettet for neste år. 
 
Som jeg skrev i fjor hadde jeg 64 timer på traktor i løpet av februar/mars. Det 
ble også i år en meget krevende periode hvor jeg tilslutt måtte gi opp de store 
mengdene snø som kom på tampen av vinteren. Banen åpnet 15.mars, men  
måtte stenges igjen pga. snømengdene som kom.  
 
Stadsbygd Banen kjøpte ny gressklipper denne sesongen og dette betyr mye for 
arbeidet med gressplen utenfor banen. Noe startproblemer var det med 3  
garantireklamasjoner og henting/bringing av denne, men håper dette nå har  
stabilisert seg. 
 
Det har vært arrangert 1 dugnad på banen og vi har fått ryddet området på  
våren. Høstdugnaden er pr. dags dato ikke avholdt, men vi må kjøre en runde 
for å klargjøre til vinteren. Dato for dette er 13.november. Håper på stort  
oppmøte her.  
 
Organisering av banekomite bør ses på i forbindelse med framtiden og ny hall 
overfor banen. Det er for stor slitasje på banen pr. i dag til at baneansvarlig  
klarer å håndtere dette på en fornuftig tid og i forbindelse med hall bør dette ses 
på for å finne en bra modell som kan kombineres med hallen.  
Det er gledelig at ungdom og voksne fortsatt bruker banen og området både til 
trening og som et samlingspunkt ellers i Stadsbygd. Nå gjelder det å implemen-
tere hallen i et helhetlig tilbud til barn og voksne. Undertegnede har stor tro på 
at hallen vil bli meget bra for aktiviteter når snøen legger seg på banen. 
 
For Bygg og Anlegg 
Geir Vidar Johansen 
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Årsmelding dommere 

Dommergruppen i Stadsbygd il. har i 2012 bestått av følgende dommere: 
 
Klubbdommere: 
Hanne Rønning, Emma Berget Stoum, Tonje Hjellupvik, Karen Rostad,  
Marius Høston, Henrik Fenstad, Ida Marie Persen og Hanna Hårsaker Nakken. 
Klubbdommerne har dømt på mini/knøtte turneringer samt en del kamper på 12 og 13 
års  lagene. En god del av disse dommerne vil i tiden 13-15.11 gjennomføre et  
rekruttdommer kurs. Da vil vi forhåpentlig stille med 5-8 nye dommere neste sesong. 
 
Rekruttdommere: 
Lars Erik Askjemshalten og Rikard Haugen. 
Disse to representerer Stadsbygd il. på kretsnivå  og dømmer kamper  for kretsen. 
Begge dommerne har utført oppdrag til og med AD oppdrag i 5. div herrer. 
De har klart seg utmerket  og vil få sin autorisasjon seinere i år. 
 
Autoriserte dommere: 
Veronika Fjeldvær, Geir Arvid Moe, Roger Munkvold, Joachim H. Dalum,                       
Svein Kåre Dyrvik og Geir Arild Hermstad. 
Veronika dømmer 1.div damer og går som AD i toppserien damer. Hun har også vært 
AD i NM finalen for  jenter 16. Hun har vært AD i landslagsturnering for U 23 på 
Stjørdal og AD i landslagsturnering for jenter 16 i Alta. Hun går også som AD i 3. 
div herrer. 
Geir Arvid dømmer 5.div herrer og går som AD i 3.div herrer. 
Roger dømmer 5. div herrer og går som AD i 4 div herrer. 
Geir Arild dømmer 6.div og går som AD i 4. div herrer. 
Svein Kåre dømmer aldersbestemte lag og går som AD i 5. div herrer. 
Joachim dømmer 4.div herrer og går som AD i 2. div herrer.  P.g.a. ryggopperasjon er 
det blitt lite med dømming denne sesongen men kommer sterkere tilbake neste år. 
 
Stadsbygd il. skal holde dommerkurs den 13 og 15 november . 7 gutter og jenter er 
påmeldte i skrivende stund. Dette er meget bra for dommerstanden. Vi trenger  
ungdommen. 
En takk til alle dommere som stiller opp når det trengs. 
Vil til slutt takke for i år og ønsker alle velkommen tilbake til en ny sesong. 
 
Geir Arild Hermstad 
Dommerkontakt 
Stadsbygd il. 
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Årsmelding friidrett 

Friidrettsgruppa har i sesongen 2012 bestått av Ebbe Brødreskift (leder), Magne 
Tung, Norvald Grønning, Gunn Eirin Melhus, Greta Dyrendalsli, Steinar Rostad og 
Geir Vidar Johansen. 
 
Sesongen startet som vanlig med inne trening i samfunnshuset hver onsdag fra januar 
til april. Her ble det full fres med aerobic inspirert oppvarming og deretter styrke og 
teknikktrening. Det ser ut som om dette fenger ungdommen, for det var stort oppmøte 
hele vinteren. I år hadde vi samarbeid med fotballagene J-14, J-16 og G-16. Fra mai 
til oktober hadde vi ute treninger hver onsdag bare avbrutt av ferie i juli. I år som i 
fjor varierte oppmøtet på ute treningene en god del. Det må sies at det var til tider 
tungt å drive når oppmøtet var svært lavt. 
 
Vi har kommet til ett skille der de eldste utøverne som vi har hatt med i mange år nå 
gradvis faller ifra. Det blir derfor svært viktig for oss kommende sesonger å få fylt på 
med nye utøvere for å opprettholde gruppen. Vi vil også poengtere viktigheten av at 
det innad i idrettslaget i størst mulig grad legges til rette for å unngå kollisjoner med 
andre treninger og fotballkamper slik at unger som ønsker å prøve seg på friidrett får 
sjansen til det. 
 
Friidrettsgruppa har også i år arrangert sine vanlige stevner og løp: Terrengløp ved 
museet kystens arv (87 deltagere), Bunnprislekene (80 deltakere), Duathlon (35 delta-
gere), Stadsbygdlekene (57 deltagere) og Måneferden (ca 100 deltagere).  Nedgangen 
i deltagelse på Stadsbygdlekene i år får nok det dårlige været ta en stor del av skylden 
for. 
 
Stadsbygd IL stilte i år med ett lag i St. Olofsloppet.  Laget ble nr 21 og fikk slutt-
tiden 22 timer 36 minutter 24 sekunder – ett snitt på 4 minutter og 3 sekunder pr km. 
Dette var bare 1 minutt og 57 sekunder saktere enn i fjor på de ca 330 kilometrene fra 
Østersund til Trondheim. Med andre ord ganske så stabil fart på Staværingene.. Vi 
hadde i tillegg et samarbeidslag med Fjellørnen IL.  
 
Årets tur til Veidekkelekene på Lillehammer ga mange gode resultater og personlige 
rekorder for de 7 utøverne som tok turen nedover i år.  Daniel Solemsaunet tok en 
flott 3. plass i spyd for gutter 11 år og Fredrik Tung hadde også flere plasseringer helt 
i toppen i 10 års klassen. Stafettlaget G15/16 ytet også topp innsats på 1000 meter 
stafett og ble nr 2. De måtte til slutt se seg knepent slått av Fredrikstad på de siste 
meterne etter en meget spennende duell.  
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forts. friidrett 

I år må vi spesielt nevne at Stadsbygd IL har fått en dobbel norgesmester! Gudleik 
Husby representerte klubben da han vant NM i klassen M 45-49 under Oslo Marathon 
på tiden 2:44:39. Gudleik ble også nummer 1 under NM i Ultraløping, 100 km,  
i M 45-49 og ble nummer 3 i NM totalt med tiden 7:49:38 i sin debut som ultra løper. 
Vi gratulerer og håper Gudleik også vil representere klubben videre! Også May Lill 
Småvik og Terje Solemsaunet deltok og fullførte Oslo Marathon på gode tider og 
plasseringer. 
 
Vi vil med dette takke for innsatsen til alle foreldre, funksjonærer og trenere som har 
bidratt i år og håper at vi får med oss noen flere deltagere til neste sesong. 
 
 
På vegne av Friidrettsgruppa 
Ebbe Brødreskift 

Gudleik Husby, NM-mester for Stadsbygd Idrettslag 
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Årsmelding skiavdelinga 
GRANLUND 
 
Granlund ski anlegg fremstår fortsatt som et flott anlegg. Dette skyldes i hovedsak en 
aktiv dugnadsgjeng som også har interesse av ski, barn og lokalmiljø. Også denne se-
songen ble det foretatt rydding av trær, drenering og utskifting og oppgradering av lys.  
 
Vinterens første storm la ned flere lysstoper i skiløypa, mens stormen Dagmar gjorde stor 
skade på lysene i hoppanlegget. Alt ble ryddet relativt raskt og satt i stand.  
Løypene ble stort sett holdt i stand av Per J Fenstad og Tor M. Jensen . Maskina ble  
oppgradert også før denne sesong slik at den fremstår i meget god stand. Uansett er dette 
gammelt og umoderne utstyr som spesielt ved isete forhold ikke greier å tilfredsstille  
dagens krav.  
Bruken av anlegget ser ut til å holde seg høy og jevn. Spesielt positivt at mange voksne 
trener jevnt  i tillegg til mange barn. Om det er noen vi savner så er det de mellom 15-30.  
 
Det er også mange løpere fra Stadsbygd som stiller i Birkebeiner rennet, noe som utvil-
somt er med på å øke interessen i bygda for øvrig for skitrening. 

GRUPPA 
 
Stadsbygd har mange aktive løpere. De fleste nøyer seg med å stille i lokale renn og 
mange er fornøyde med å delta på trening. Vi har også flere som stiller i ST cup og 
kretsrenn. Igjennom sesongen har vi vært vitne til mange flotte prestasjoner og gode 
plasseringer. 

Klubbrenn 2012 
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forts. skiavdelinga 
Sindre Strandheim og Håkon Fjærli har igjennom sesongen deltatt på bla ST cup. 
Sindre fikk en 10 plass sammenlagt , mens Håkon kom som nr 18 i sammendraget. 
Sindre presterte å komme på 6 plass i Midt Norsk klassisk stil mens han ble nr 7 i 
fristil. Dette av 85 løpere. Rennene gikk i Molde. 
I Harstad var det hovedlandsrenn der Sindre deltok og kom på en flott 29 plass av  
209 løpere. Lars Erik Askjemshalten deltar i kombinert og har fine prestasjoner fra bla 
Nemi cup. Han trente mye i Byåsen der de har langt bedre forhold for kombinert  
løpere på hans nivå. 

Hoppanlegget i Granlund ble preparert store deler av sesongen, og det ble gjennom-
ført ST cup i kombinert. Flere løpere fra Stadsbygd hadde fine prestasjoner. 
Klubbrenn hopp har igjen blitt en tradisjon og man hadde i år 100 års jubileum. 
 
Karusell renn ble gjennomført med over 100 løpere. Dette er rekord i de senere år. 
Granlundrennet og Einride Fenstads minnerenn gikk også i år med fra 50 -90  
deltakere. Fine forhold på begge renn. 
 
Storhaugrennet ble i år dessverre avlyst pga store nedbørsmengder. Løypekomiteen 
forsøkte å ta seg frem onsdag før rennet, men da var det så store mengder overvann at 
det var umulig. Torsdag før rennhelg  ble det besluttet å avlyse rennet. 
 
Skigruppa besto i år av  
 
Hopp: Jon B Roten 
Ski: Marianne Brødreskift, Astrid Fjærli, Per J Fenstad, Arne Kosberg,  
Geir Vidar Johansen og Gerald Eriksson 
 
Skigruppa takker for årets sesong. 

Sindre Strandheim 
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Årsmelding allidrett 

Vi startet også i år med organisering av badevakter slik at tilbudet om familie-
svømming kunne opprettholdes. I 8 uker før og 8 uker etter jul hadde bassenget åpent 
3 kvelder i uken: tirsdag, fredag og lørdag. Oppmøtet var veldig varierende, men  
antall besøkende lå på et snitt på rundt 40 personer pr. uke. 
Våren 2012 hadde vi 3 kvelder med aktivitet på banen. Vi prøvde oss med ulike  
aktiviteter som blant annet: potetløp, stiv heks, snapping av haler, staffet, sisten,  
fotball og lengde.  
Avslutningen tok vi i naturskjønne omgivelser nede ved amfiet på Museet Kystens 
Arv. Alle sammen gjennomførte en spennende natursti mellom busker og kratt i områ-
det nede ved elven.Vi hadde også lagt opp til en kurvfest, og fikk dekket et stort bord 
med god mat som foreldrene selv hadde tatt med seg. Barna grep sjansen til å leke i  
trappene i amfiet, og fikk med seg litt spensttrening og balansetrening på kjøpet. 
Stadsbygd Sparebank hadde på forhånd vært så snille og gitt oss "buff" noe barna ble 
veldig glade for å få utdelt. 

 
Høsten 2012 hadde vi 3 kvelder med aktivitet på banen. Denne gangen også med litt 
varierte aktiviteter som blant annet: hinderløype, liten ball, lengde, staffet og spenst.  
Avslutningen ble holdt i Grønningsmarka i området rundt ball-bingen. Dessverre ble 
det en kollisjon med arrangementet «høstfest» på skolen, og oppmøtet ble derfor ikke 
helt som forventet ettersom både skolebarn med søsken og foreldre var invitert dit. 
Men de som møtte opp virket til å kose seg veldig med uorganisert lek i leke-
apparatene, og en morsom natursti gjennom skogen.  
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forts. allidrett 
I løpet av våren og høsten deltok 72 barn totalt, og disse besto av følgende: 
 
2004: Simon H. Simonsen 
2005: Anna Askheim, Mathias Kasseth, Mons Skraastad, Johannes Grønning,  
           John Anders Engelsåstrø, Karl Cornelius Schei, Henny Maria Jensen, Nora 
           Johanne Brødreskift, Aksel K. Haugen, Martin Brødreskift 
2006: Oda Skraastad, Sondre L. Nergård, Lea Schei, Herman Bjørvik, Stine Søraas, 
           Henrik Brovold, Julian Hønsvik, Martine Kilen, Kaja Alexandra H. Larsen,  
           Signe Rønningen, Henning Vikan, Sondre Svarholt, William Simonsen, 
           Hanna Emilie Moen, Oskar, Oldren 
2007: Jan Øyvind Foss, Hannah Sofie Vemundstad, Sofie L. Nergård, Mailen Solberg, 
           Caithlin A. Letnes, Edvin Grø Rein, Emilie Jeanette Dahle, William L. Sand, 
           Jens Jakob Schei, Adrian S. Fenstad, Selma Brovold, Anna Marie Brødreskift, 
           Ingrid Oldren 
2008: Oskar Kvithyll, Hedda Natalie Sørloth, Mette Askheim, Linnea Askim, 
           Petter Dypaune, Peder Brødreskift, Tage Oliver Fenstad, Angelica M. Farbu, 
           Phillip Jakobsen, Ellen Margrete Brødreskift, Camilla N. Rømma, Noha Røvik, 
           Emil Kasseth, Knut Olav Engelsåstrø, Marthe Mandal 
2009: Selma Andresen, Gøran H. Grøtting, Petter Hellesvik, Heine Elias Fenstad, 
           Inge Bjørvik, Anne Marit Grø Rein, Noah Hønsvik, Alma Rønningen,  
           Lone K. Ersøybakk, Nina Kilen, Einar Holten, Sara Victoria Buan Berg, 
           Lotte Johansen, Sandra Emilie Buan, Ronja Fenstad 
2010: Viktor Dypaune, Wilhelm Vemundstad, Anna Victoria Buan 
 
 
Andre ting som har skjedd i løpet av året som har gått er at det ifb. med 100 års jubileet til 
Stadsbygd idrettslag ble samarbeidet med skolen rundt en skidag for barneskolen.  
Vi hadde som mål å få gjennomført et aktivitetslederkurs, men grunnet full tidsplan til med-
lemmer i styret ble kurset ikke gjennomført. 
 
Vi har også i år planlagt å gjennomføre Nissemarsj oppe i Granlund i begynnelsen av  
desember. Der vil det bli grøt, saft og en pakke fra nissen til alle som møter opp, og premie og 
medalje til alle som har deltatt i løpet av året som har gått. 
Vi vil takke alle sammen for året som har gått, og håper mange ivrige barn også møter til  
neste år. 
 
Med vennlig hilsen allidrett-gruppa. 
 
Kristin Nilsen, Vigdis Schei Foss, Sigbjørn Oldren, Siri Belling, Marius Rønningen  
og Sigmund Simonsen 
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Da har de fleste lagene hatt sine avslutningsarrangement etter sesongen, og begynner 
kanskje å få fotballen litt på avstand i noen uker og måneder, litt ut i fra lag og ambi-
sjonsnivå. I skrivende stund avholdte også damer/senior sin årlige fotballfest denne  
helga for spillere og trenere, med et meget bra oppmøte på omkring 100 påmeldte.  
 
Sesongen i år som før om årene, ble startet i Meråker med treningssamling helga 
09.03.12 – 11.03.12 for alle lagene fom. J/G 12. Dette er en årlig begivenhet for de  
fleste, og ikke minst for de yngste som er med på dette for første gang, og som kanskje 
ikke har vært borte i flere dager fra mamma og pappa. På lørdagen fikk vi besøk av  
Frode Estil som snakket litt om hvordan han hadde blitt så god i sin idrett, og han tok for 
seg også det viktige temaet om kosthold vs idrett. Dette var et tema som var til nytte for 
de aller fleste, også for oss som var litt eldre. 
  
Fotballsesongen har vært innholdsrik for hele Stadsbygd IL sine omkring 200 aktive 
spillere og ca. 30 trenere og lagledere med sitt store aktivitetsnivå. Og ett veldig stort og 
godt engasjement rundt lagene.  
 
Stadsbygd IL har vært representert i ulike fotballturneringer i inn og utland, og det være 
seg Storsjøcup i Østersund i Sverige, Fotballfestival Århus i Danmark og Bergstadcup 
på Røros. Ikke minst har vi også vært land og strand med aldersbestemte lag på  
fotballkamper rundt om i hele fylket.  
 
I år har vi også hatt en utøver som har utmerket seg på en litt annen måte på fotballbanen 
enn det å spille ball…. Hun var fast spiller på damelaget, men har også vært aktiv som 
fotballdommer rundt om i Norges land. Ikke en hvilken som helst fotballdommer.  
I årets sesong har hun bl.a. dømt: 1. divisjon kvinner i Bergen, NM finale J16 i Kleppe 
og U23 landslagskamper i Stjørdal.. Dette er bare noe av de kampene hun har  
unnagjort i dommergjerningen. Vi alle sammen ønsker deg lykke til videre i denne rol-
len, …..Veronika Fjeldvær  Det er utrolig artig at Stadsbygd IL også blir nevnt i slike 
sammenhenger. Stå på! 
 
Jeg kommer ikke unna, uten å nevne hvor viktig dugnad er for idrettslaget. Dugnad er 
det mest inntektsbringende aktiviteten vi har, og det må vi for å klare å opprettholde et 
så høyt aktivitetsnivå. Og tradisjonens tro, så er det en stor dugnad årlig for å få inn mest 
mulig penger til laget, og i år som i fjor så prøver vi med julekalender skrapelodd, da 
dette ikke krever all verdens logistikk, og administrasjon. Samt at idrettslaget sitter igjen 
med mye mer penger jmf. f.eks. dopapirsalg. Så derfor håper jeg at alle sammen klarer å 
være overbærende i disse få ukene, mens denne intense julekalender aktiviteten pågår. 
Den gjør at vi kan slappe av litt ellers, gjennom året.   
 

Årsmelding Fotball 2012 
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Vil også benytte anledningen til å takke styret, for den jobben som er gjort.  
Vi har behandlet omkring  60 stk. styresaker fordelt på en kveld i måneden.   
Styret har i år hatt en veldig bra sammensetning med hensyn til både alder og kjønn. 
Men noen utbyttinger vil nok skje kommende år, da noen av de som er på valg, ikke 
ønsker å ta gjenvalg. Dette må vi bare respektere, da disse også har flere andre verv i 
både idrettslaget og bygda. Lykke til videre, …og velkommen tilbake ved neste  
korsvei
 
Minner også om at vi nå har fått opp en ny hjemmeside på  www.stadsbygd.no og 
under fanen «fotball» hvor vi vil legger ut aktuelt stoff. Men for at siden skal kunne 
«leve» så er vi avhengig av stoff i fra dere alle. Det være seg et situasjonsbilde,  
lagbilde eller bare rett og slett noen ord om hva som er opplevd på arenaen. Og med 
dagens mobiltelefoner så skal vel dette være mulig. Inne på sidene våre er det  
informasjon om hvor dere sender inn bilder og tekst.   
Sist men ikke minst viktig, av den grunn… Hele fotballavdelingen ønsker og rette en 
stor takk til de foreldre, foresatte å øvrige  som stiller opp på treninger, kjøring på 
bortekamper og ellers er med og bidrar til at fotballen rul(l)er i bygda 
 

Mvh. 
Gunn Iren, Torill, Stig Bjørnar, Geir Arild, Frode, Lasse, Kristoffer og Morten   

forts. Fotball 2012 



18 

Stadsbygd Knøtt 

Det har i denne sesongen vært 36 knøtter på det meste. Det har vært en jevn fordeling 
mellom spillere født i 2004 og 2005. Det har vært noe mindre jenter ift gutter.   
 
Deltakere: 
Martin Brødreskift, Eirik Dypvik, Johan Anders Engelsåstrø, Johannes Grønning, 
Marius Kjeldsli Ersøybakk, Henrik Langsæter Hagen, Alexander Hansen,  
Øyvind Hvitstein, Mathias Kasseth, Aksel Kvithyll– Haugen, Einar Andrè Lein,  
Karl Cornelius Schei, Adrian Trangmyr, Sander Valstad, Alexander Berge,  
Adrian Måntrøen Fenstad, Lorns Finserås, Oliver Grønning, Isak Haugen,  
Morten Andreas Halten Haugan, Samuel Toth Herringbotn, Oskar Fenstad Kvithyll, 
Marius Mandal, Steffen Buan Osen, Kim Aleksander Persen. 
Nora Johanne Brødreskift, Tora Vårum Dahle, Henny Maria Jensen,  Vilje Jønvik,  
Tuva Vorpvik Skraastad, Amalie Hellesvik Fenstad, Celina Myren Frøseth, Lena Kårli, 
Maren Olise Moen, Amalie Monsen, Thea Elise Johansen Strandheim. 
 
25 gutter og 11 jenter. 

Det er holdt treninger hver mandag 17:00 - 18:00 siden overgangen april-mai i vår 
frem til siste avslutningsturnering som var i Leksvik. 
Deltakelse og innsatsvilje har vært stor blant alle deltakerne gjennom hele sesongen. 
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forts. Knøtt 

Turnering: 
Vi har deltatt på de lokale turneringene som har vært arrangert i Rissa og Leksvik 
kommune. 
Det har vært arrangert en turnering i hver klubb vi har i disse kommunene; Rissa, 
Råkvåg, Stadsbygd, Skauga, Vanvikan, Fevåg og Leksvik.  
Laginndelinga ble gjort ganske tilfeldig. Det eneste det ble tenkt bevist på var å ha 
tilnærmet likt antall andre års spillere på hvert lag. Dette for å hjelpe de yngste og for å 
forsøke å få lagene jevnest mulig. Til tross for dette ble det utover sesongen litt ujevn 
deling. Dette skyltes i hovedsak at noen spillere falt fra og at frafallet ikke var jevnt 
fordelt på alle lagene. Det var noen lag som fikk flere forfall enn andre. Dette løste seg 
fint på turneringene med å benytte spillere som hadde lyst på flere kamper til å hjelpe 
til på de lagene som hadde behov for flere spillere. 
Utviklingen av spillerne har vært stor utover sesongen og det er artig å se når de  
begynner å skjønne at det kan være lurt å sende pasninger og at både jenter og gutter 
har blitt uredd og tørr å gå på i kamp om ballen. 
Treningene har i hovedsak bestått i leik med ball og spill på liten bane. Har hatt korte 
sekvenser med ferdighetsøvelser, men dette har ikke vært mest vektlagt.  
 
Sesongen ble avsluttet i Vanvikhallen i år. Der fikk spillerne leike og spille kamper 
under fantastiske forhold. Det var helt tydelig at dette fristet til gjentakelse.  
Etterpå kjørte vi til skolekjøkkenet og spiste pølser og brus og sjokoladekake. 
 
Som absolutt siste aktivitet denne sesongen reiser jentene til Trondheim på en liten 
cup for jenter arrangert av Trondheims-Ørn. Cupen heter mini-ørn og er for  
aldersgruppen 2005,2004,2003. Vi reiser derfor med ett lag bestående av 2005 og 
2004 spillere. 
 
Hvis hovedmålet er stor aktivitet mener vi å ha lyktes dette året også, men vi ser klart 
at det er en større utfordring å holde på spillerne. Det er et større frafall eller mindre 
tilslutning, alt etter hvordan vi skal definere det, enn hva vi skulle ønsket. Dette ho-
vedsakelig blant jentene hvor vi utover sesongen har mistet 50%, men det er også flere 
gutter som faller fra eller som ikke ønsker å begynne å spille fotball. Hva skylles det? 
Dette ønsker vi å ha som tema på et trenerforum i god tid før neste sesong.  
 
Trenerteamet besto av:  
Nina Fjeldvær, Stig Bjørnar Mandal, Frank Kasseth, Andreas Tinglum,  
Jørn Terje Grønning, Kristian Herringbotn, Bård Skråstad, Roar Dypvik og Stian Osen 
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Stadsbygd Mini jenter  

Vi startet vårsesongen med stort oppmøte på trening, hele 18 jenter. Flesteparten var 
jenter født 2003, men vi hadde også med 3 fra 2002-årgangen.  
 
 

 
Jentene er som jenter flest, med mye "syforening" på trening. Men de var lærevillige 
og alle hadde framgang fra fjorårets sesong.  
Siden vi var så mange jenter, delte vi de i 2 lag på turneringene som var i vår og høst. 
Det ble mange jevne kamper, mye mål og mye godt spill. Og det viktigste av alt er at 
jentene ser ut til å ha det artig når de spiller! Vi ble 3 jenter mindre på høstsesongen, 
men vi hadde bra oppmøte likevel både på trening og turneringer.  
 
Som en avslutning på sesongen, deltok vi med 2 lag på Nidelv cup i Trondheim. Her 
var det mange gode minijentelag og våre måtte se seg slått av noen av de beste her, 
men det var en nyttig erfaring for alle! Etter bycupen dro vi på Peppe's hvor det ble 
pizza på liten og stor!  
  
Vi gleder oss veldig til neste år. Håper alle jentene fortsetter, og at det kommer nye til! 
Det er virkelig spennende å være trener for disse herlige ungene!  
  
Hilsen Bjørn Erik Vangen, Erik Valstad og Randi Kvitland Brødreskift 

Lene Grue Hjellupvik Sara Svarholt Emma Vangen 

Ronja Børsting Solberg Emilie Valstad Sarah Herringbotn 

Ida Emelie Larsen Karoline Tung Agnete Kjeldsli Ersøybakk 

Milla Kristine Kilen Siri-Lill Monsen Vilde Merethe Rønning 

Frida Vårheim Brovold Rebekka Abelsen Heidi Brovold Grønflaten 

Ingrid Feixia Nakken Thea Natalie Rødde Malin Andresen 
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 Mini jenter og Mini gutter 
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Stadsbygd Mini gutter  

Det har i denne sesongen vært 20 mini gutter på det meste. Disse fordeler seg som følger: 
Første års 13stk og andre års 7stk. 

Daniel Raudberget Mathias D. Schei Sigvart Grønning 

Oliver Vårum Næss Gustav Brovold Ørjan Aksnes 

Daniel Eriksson Mathias Grønning Martin  Roten 

Adrian Langsæter Hagen Jonas Foss Trond Jakob Grø Rein 

Ole Martin Sand Isak Berg Zungia Håvard B. Grønning 

Fredrik Tung Arne Kristofer Grønning Tom Sebastian Tønnesen 

Marcus Moen Audun Hvitstein  

Det er holdt trening hver mandag 17:00 - 18:00 siden april i vår frem til oktober. 
Deltakelsen har vært stor. 
 
Turnering: 
Vi har deltatt med 3 lag på de lokale turneringene i Rissa og Leksvik kommune.  
Det ble avviklet cup/turneringskamper i henholdsvis Rissa, Råkvåg, Stadsbygd,  
Skaugdalen, Vanvikan, Fevåg og Leksvik. Lagene ble fra starten av delt ganske  
tilfeldig. På tross av lagenes ulike nivå har gleden av å spille vært meget synlig hos  
alle lagene.  
 
Sesongen ble avsluttet med Nidelcup og pizza på Peppes Pizza.  
 
Hvis hovedmålet er stor aktivitet så mener vi å ha lyktes. 
 
Trenerteamet besto av:  
Torbjørn Aksnes, Elias Grønning, Johan Norvald Grønning, John Bernhard Roten, 
Hallvard Hvitstein og Richard Tønnessen 
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Stadsbygd G12  

Det har i denne sesongen vært innom 14 stk på G12 BLÅ. De har vært fordelt på 4  
første års og 10 andre års spillere. Grunnen til at vi hadde et stort antall av andre  
årspillere var et forsøk i løpet av våren på å få guttene ifra 2000 kullet til å starte på 
fotball. Vi lyktes delvis med dette, men dessverre sluttet de fleste av disse i sommer.  
 
Vi har hatt treninger på mandager kl 18:00 – 19:00 og fredager 17:00 – 18:30 sammen 
med G12 GUL. Her har det vært veldig bra oppmøte. Vi har her hatt mye basistrening 
og fokus på å spille ball. Har fortsatt hatt en liten rød tråd med pasninger og en god del 
småspill. Har adoptert noen øvelser ifra Steinar H og Tor som har blitt tilpasset  
utfordringene spillerne trenger på dette nivået. Vi har også prioritert differensiering på 
treningene sammen meg G12 GUL. Noen spillere har vært med på G13 og G16 trening. 
 
Vi startet året med trening i Rissahallen hvor vi hadde trening hver fredag i hele vinter.  
 
Vi meldte på 2000 mod og 2001 mod på vårcup på Nardo. Her gjorde 2000 modellene 
kjempebra og vant alle sine kamper(3stk) 4-1. 
 
Årets høydepunkt var Bergstads-cupen. Vi ( G11 og G12 ) reiste sammen med J12 og 
G13 og hadde ei kjempehelg. Vi spilte kamper, var på bowling og ikke minst diskotek. 
Veldig gøy for spillere og laglederne at nesten alle foreldre var med. 
 
Spillere som har vært med: 
 
2001 mod: Viktor Monsen, Peder Fenstad, Jonah Kilen 
2000 mod: Simon Svarholt, Jørgen Foss, Sander Ytterås, Mathias Helmersen,  
                   Håkon Butli Hammer,  
 
Spillere som var med i vårsesongen ( 2000 mod): 
                   Sebastian Nyland, Adrian Skånøy, Lars Fenstad, Ola Erik Saus Pallin,  
                   Vegar Sand. 
 
 
 
Trener: Geir Ola Svarholt 
Oppmann: Lasse Kilen 
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Stadsbygd J12 
Det har i denne sesongen vært 12 spillere. Det har vært 8 x 2000 mod og 4 x 2001 
mod.   
Sesongen har blitt avviklet som serie. Resultatene har for laget vært meget gode,  
1 tap, 2 uavgjort og resten klare seire – suveren tabellener. Spillerne har hatt en fin 
utvikling gjennom sesongen og de har blitt mottakelig for mer krevende oppgaver. 
Noe de har satt stor pris på. 
Oppmøte på både kamper og treninger er meget tilfredsstillende og jentene er flinke 
til å melde fra ved frafall. Foreldrene har også i år vist stor interesse og møter opp på 
kamper med livlige tilrop og høyt engasjement. 
Vi var på en flott treningsleir i Meråker, input både for spillere og trenere. Sosialt og 
inspirerende! 
22 – 24.juni var vi på Bergstad-cup på Røros hvor vi hadde noen kjempedager. 
Sportslig hadde vi en fin stigning, men erfaringen i år som tidligere er at vi er for 
«snille» på banen – dette har vi tatt tak i og trent mer fysisk kontakt uten at spille blir 
ufint. Mottoet har blitt: «Å spæll fotbaill ska vær litt vondt!»    
Avslutning med pizza på Egon og med kamp på Lerkendal hvor høydepunktet ble 
pizzaen, sang til trener fra jentene m/gavekort og ropinga på Lerkendal med Norvald 
som opproper. Vil skryte av jentene og deres evne til å høre etter, engasjere seg og bry 
seg om hverandre. Vi vil takke jenten for sesongen, dere har gitt oss mange spennende 
stunder! En stor takk til foreldrene som stiller opp både med kjøring, tips og kaker! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disse har vært med: 
Inga Marie Høston, Mari Müller, Anna Marie Grønning, Nina Setra, Filippa Brovold, 
Gina Grue Hjellupvik, Ingrid Landsem, Marte Bjørnerås, Sunniva Schei,  
Karina Nilsen, Jenny Schei, Silje Strandheim Johansen. 
 
Trenerteamet har bestått av: 
Arild Høston, Grete Müller, Svein Olav Nilsen 
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Stadsbygd G13 

Etter en vurdering i vinter ble det slik at vi meldte på 2000 modellene og noen  
2001 modeller  til ett G13 – 2 lag.  
 
I G13 serien har guttene spilt meget bra. Lærekurven og utviklingen har vært bra. 
Fokus på kampene i G13 var på valg og på hvordan vi spiller for å utnytte våre  
styrker. Her har vi gitt mer direkte beskjeder til spillerne om hva og hvilke valg de 
kan gjøre under en kamp for å bli bedre. 
 
Resultatmessig har det også vært bra. 3 seiere og 1 uavgjort er poengfangsten. Det 
som er veldig bra er at vi kun tapte 2 andreomganger i løpet av sesongen.  
 
Treninger er de samme som G12, mandager kl 18:00 – 19:00 og fredager 17:00 – 
18:30.  
 
Spillere som har vært med: 
 
Basisen på spillerne var 2000 mod: Simon Svarholt, Jørgen Foss, Sander Ytterås, 
Mathias Helmersen, Håkon Butli Hammer. 
 
Videre har 2001 mod : Viktor Monsen, Jonah Kilen, Peder Fenstad, Mats Schei,  
Bernard Roten, Magnus Solem, Daniel Solemsaunet av ulik frekvens vært med å 
spilt på G13-2. 
 
 
Trener: Geir Ola Svarholt 
Oppmann: Lasse Kilen 
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Stadsbygd J14 

 

Treningene startet i januar med noe blandet oppmøte. Treningene var lagt til lørdag 
formiddag i Rissahallen. Vi trente delvis sammen med J 16. 
 
Vi deltok på åpningsturnering i Fosenhallen med to lag. Vi var godt fornøyd med 
innsatsen der for begge lagene. Artig å møte lag fra resten av Fosen.  
Treningssamlinga i Meråkerhallen ble en suksess med gode treninger og flott miljø 
innad i laget. Etter hvert som banen på Stadsbygda ble snøfri, flyttet vi treningene 
dit, og vi var en fast gjeng på 14 – 15 på trening i perioden før seriestart. Vi var 
eneste J 14 lag fra Fosen i serien. De andre spilte 7’er serie, mens vi meldte på lag i 
11’er spill. I vårsesongen spilte vi mot lag i «Orkdalsregionen», og det ble mange 
lange turer til bortekampene. Vi endte på 6. plass i vårsesongen med to seire, tre 
uavgjort og to tap. Vi spilte mange gode kamper, men scoret for få mål til å hevde 
oss høyere på tabellen.  
 
I ferien deltok vi på Storsjø cup i Østersund. Der møtte vi god motstand, og slet 
fortsatt med å score mål i kampene våre. Vi endte sist i pulja vår, og ble slått ut 
etter en kamp i B- sluttspillet. Jentene var supre å dra på cup med. Vi hadde mye 
moro både på og utenfor banen. Takk til Steinar og Hilde Rostad som var med som 
ledere på cupen.  



27 

forts. J14 

I høstsesongen spilte vi fortsatt i 2. divisjon, men denne gangen stort sett mot lag i 
Trondheimsregionen. Vi er svært godt fornøyd med mange kamper i høst.  
Vi hevdet oss bra mot alle motstanderne, og etter hvert fikk vi mer sving på  
scoringene også. Vi endte på 5. plass. Spesielt i høst var at vi ble bedre og bedre  
utover i kampene. Det kan nevnes at vi vant 2. omgangene både mot vinneren av 
serien og laget som endte på tredjeplass.  
Toppscorer denne sesongen ble Karen Rostad, men mange spillere tegnet seg på  
scoringslista.  
 
Det har vært en fryd å være trener for J14 i denne sesongen. Det er flotte jenter med 
gode holdninger og treningsiver. Her har SIL virkelig spillere for framtida.  
 
Disse har spilt kamp for Stadsygd J 14 sesongen 2012: 
Tonje Grue Hjellupvik, Ida Persen, Eva Lein, Ingrid Rostad, Andrea Lindgård,  
Ellen Finserås, Siri Anette Overskaug, Sandra Torgersen, Ida Johansen,  
Karen Rostad, Marthe Sofie Lillengen, Emilie Rødde (skiftet klubb i ferien),  
Hedda Wårum, Emma Berget Stoum, Frida Kårli, Hedda Johanne Askheim,  
Johanne Raudberget Langsæter, Maren Vårheim, Marina Harsvik, Mia Ulfsnes,  
Elisabeth Rennan, Marie Kasseth (deltok på Storsjø cup) og Marina Forfang (deltok 
på Storsjø cup).  
I tillegg har Carina Strand trent med oss hele høsten, men fikk ikke spille kamper på 
grunn av at overgangen ble skrevet utenom overgangsvinduet.  
 
Trenere har vært Per Olav Johansen og Tor Langsæter.  

Takk til jentene for en super sesong!  

Toppscorer Karen Rostad 
Emma Berget Stoum 
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Stadsbygd G14 

Laget ble i serien påmeldt som et 7’ lag i G13 serien. Kjernen av spillere tilhørte 1999 
årgangen. Laget fikk dispensasjon for å ha med to overårige spillere . 
 
Vi startet treningene i Rissahallen tidlig på året. Men pga skisesong mv. var det i  
gjennomsnitt kun 3 spillere på trening i starten. Først fra midten av april ble treningene 
etablert skikkelig. Treningene har vært fordelt på mandager, med bra oppmøte, og på 
fredager (svakt oppmøte). 
 
Tradisjon tro deltok vi på treningssamlingen i Meråker, som var en meget fin og  
lærerik helg. For øvrig har spillerne hatt tilbud om å delta på friidrettstreningene i 
samfunnshuset 1 dag i uken. 
I løpet av sesongen har spillerne hatt en fin utvikling. Hovedfokuset har vært på basis-
øvelser, pasninger, spilleforståelse og ballkontroll. Utfordringen fysisk gjennom se-
songen har primært vært kondisjon.   
 
Høsten viste at flere av spillerne har hatt en spillermessig utvikling. Prestasjonene har 
variert litt, men gutta har gjennom sesongen levert flere gode kamper enn hva sluttre-
sultatet evt. viste.   
 
Årets turnering ble Røroscupen. Både lagledere og spillere hadde en fortreffelig helg. 
Meget god innsats av laget og hvor det sosiale med flere lag fra klubben gjør opphol-
det til en positiv opplevelse for alle. 
 
Ut fra meldinger fra spillerne pt. vil de fleste være med på fotball også i sesongen 
2013. 
Følgende spillere har vært med i årets sesong: 
 
Sander Strandheim, Thomas Andersen, Arne Rein, Ole Askim, Nikolai Børseth 
Pål Kristian Brå, Fredrik Hermstad, Haakon Tung, Magnus Raudberget,  
Simon Haugen, Magnus Grønflaten, Robin Johansen 
 
Håkon Fjærli var med på treninger på vårparten, men ble overført til G16 laget resten 
av sesongen. 
For øvrig har foreldrestøtte-apparatet fungert utmerket, både mht kaffesalg og kjøring. 
 
Vi trenerne har hatt en fin sesong med en meget hyggelig og positiv gjeng 
 
Hilsen trenerne 
 
Amund Grønflaten 
Per Inge Tung 
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Stadsbygd J16 

Årets J16 har i hovedsak bestått av spillere født i 1996 og 1997. Storparten av  
spillergruppa har vært fra Stadsbygd, to fra Skaugdalen og vi hadde i vår med to jenter 
fra Vanvikan.  
 
Antall spillere i stallen har variert gjennom hele sesongen. Dette så vi tidlig, og vi  
valgte derfor å samarbeide mye med J14 både i forbindelse med treninger og det å  
benytte J14 spillere på laget. I utgangspunktet var vi 14 spillere (96 og 97 modeller). 
Utover våren fikk vi overtalt to 96 modeller fra Vanvikan (Maria Mikkelhaug og 
Marthe Grenne) til å bli med. I tillegg fikk vi anledning til å bruke Sara Kvithyll  
(f.95 - overårig) i to kamper. 
 
Vi startet opp på vinteren med noen treninger i Rissahallen i helgene, samt at en del var 
med på friidrettstreningen i samfunnshuset. Uti mars åpnet banen, og vi fikk treningstid 
sammen med J14. Det samarbeidet har fungert veldig bra, der vi stort sett har vært fire 
trenere og mange jenter på treningene. Utover sesongen, både i vår og i høst var  
treningsoppmøtet for J16 litt variabelt. Årsakene er nok flere, men enkelte har nok ikke 
hatt så veldig stor motivasjon, og andre har vært skadet. Men samtidig er det mange på 
laget som har vært ivrige og som har stilt på de fleste treninger og kamper.  
 
Etter vårsesongen sluttet Marthe Grenne og Maria Mikkelhaug, og Sara Kvithyll reiste 
til Skottland. I høst var stallen igjen på 14 spillere, hvorav Elisabeth Kvithyll og Hanne 
Rønning var skadet i store deler av perioden. I tillegg var enkeltspillere borte fra noen 
av kampene. Vi var derfor avhengige av å ha med flere J14 spillere på hver kamp.  
Årets første serietap endte med 0-10 tap mot Sjetne i Trondheim, i en kamp hvor ingen 
ting fungerte. Trenerteamet var derfor skeptiske til hvordan sesongen ville gå. Men 
allerede i andre kamp slo vi Freidig 2 8-0, og fortsatte med 4-1 seier mot Ørland.  
Deretter tapte vi knepent for Trygg/Lade, Fosen, Rissa og Orkla, og spilte uavgjort mot 
serieleder Meldal. Vi må si oss godt fornøyd med vårsesongen. 
 
På høsten startet vi med 3 uavgjortkamper mot Charlottenlund, Freidig2 og Ørland, og 
deretter 2 knepne tap mot Malvik og Rissa. Deretter slo vi Fosen 3-1, tapte 1-2 mot 
serievinner Meldal, og avsluttet med seier 2-1 over Orkla/Skaun.  

Jentene viste i år som i fjor stigning i utvikling både på enkeltmannsnivå og som lag. 
De beste kampene spilte vi mot slutten av sesongen, og det var gøy å se at laget spilte 
like godt selv om antatt førstevalg av spillere var borte, selv med førsteårs J14-spillere. 
Vi har gjennom hele året fortsatt terpet på enkeltmannsferdigheter, og vi ser at det  
betaler seg. I de tre siste kampene spilte jentene virkelig godt.   
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forts. J16 
Det ble ingen cup i sommerferien i år da interessen blant spillerne var for liten, og at vi 
hadde så liten spillerstall. Det var kun 3 jenter f. 96 (andreårs J16-spillere) som var 
med gjennom hele sesongen. Stammen i laget er jenter f. 97, med 5 – 6 spiller f. 98 
som gode bidragsytere. Dette lover godt for 2013 sesongen. Vi merket det godt i  
enkelte kamper hvor noen av våre motstandere stilte med rene 96-lag ispedt overårige  
spillere fra 95 årgangen. Da ble vi litt for lette. Men alt i alt så er vi godt fornøyd med 
året som har gått, og vi gleder oss til neste år! 
Vi har benyttet totalt 25 spillere på laget.  

Følgende har spilt på årets J16-lag:

 

 Lagleder: Hilde Helseth 
 Trenere: Hilde Rostad og Steinar Rostad 

Navn f.år   

Sara Kvithyll 1995 Overårig Spilte to kamper på våren  

Maria Mikkelhaug 1996 Sluttet etter vårsesongen 

Marthe Grenne 1996 Sluttet etter vårsesongen 

Hanna Nakken 1996   

Connie Rønning 1996   

Andrea Nyland 1996   

Liv Eirin Alseth 1997   

Anette Lund Andreassen 1997   

Marte Elena Tung Nilsen 1997   

Hanne Rønning 1997   

Vikka Emelie Grønning 1997   

Emily Johansen Grønflaten 1997   

Hanne Hegerberg 1997   

Nina Brovold 1997   

Marita Sørloth 1997 Toppscorer med 10 mål  

Elisabeth Helseth Kvithyll 1997   

Tonje Hjelupvik 1998   

Siri Anette Overskaug 1998   

Johanne Raudberget Langsæter 1998   

Karen Kristine Rostad 1998   

Marthe Sofie Lilleengen 1998   

Emma Stoum 1998   

Ellen Finserås 1999   

Sandra Helen Torgersen 1999   
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forts. J16 

Stadsbygds kaptein Anette Lund Andreassen og 
Rissas kaptein Tove Dyrendalsli  før lokaloppgjør 
på Åsly. 
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Stadsbygd G16 

Stadsbygd Gutter 16 startet sesongen 2012 allerede i oktober 2011.  
21 spillere og to trenere, samt lagleder. Dette førte til at vi fikk masse treninger fram 
til desember og spillere som normalt ikke har tilbud senhøstes og vinters tid, fikk  
verdifull trening.  
Januar var friidrettstrening for fotballgutta med verdifull spenst, styrke og løpetrening 
Vi startet sesongen i 3. divisjon og ble nummer tre etter vårsesongen. Rissa rykket 
opp til 2. divisjon og resten av 3.divisjonslagene spilte ny serierunde på høsten hvor 
også lag fra Trondheimsregionen kom inn. Ble nummer tre i gruppa, delt plass med 
Åfjord. 
Ellers tok vi etter mye strev og dugnader høsten 2011 og våren/sommeren 2012 turen 
til Danmark og Århus hvor vi deltok på Footballfestival Århus 2012. En stor gruppe 
fra SIL G16 med foreldre søsken (72 i alt) innlosjerte seg utenfor byen i rekkehus.  
En meget fin tur med kombinert fotball og sosialt samvær. Anbefales på det sterkeste 
mot å reise for innlosjering på skoler. Turen for vår del gikk “knirkefritt” og vi hadde 
noen deilige dager i Århus med fint vær hele uka. 
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. 

Gutter 16 feirer seieren over Randaberg under fotballfestivalen i Århus 
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Stadsbygd Damer 

Vi startet sesongen tidlig i januar, med bla treninger i gymsalen i Vanvikan.Etter hvert så 
ble treningene lagt til vår egen bane. 
 

 
 
Ved oppstarten i januar var vi litt spente på hvor mange vi ville. Oppmøte på treningene 
var så som så i starten, men vi hadde en bra stamme på 10-12 stk som trente jevnt.  
Vi startet sesongen med å delta på innendørscup for damer i Selbu. Der det ble finaletap 
for vertsskapet 
  
Vi arrangerte også vå egen innendørscup i Rissa. Det deltok 12 damelag, og det var en 
flott ramme rundt hele arrangementet. Vi stilt med 3 lag, inkl et ”oldgirls” lag. Her tok vi 
en 2 og 4 plass, noe vi var veldig godt fornøyd med. Selbu ble dessverre litt for sterke 
også i denne finalen. Vi brente nok av litt for mye krutt i semifinalen, der vi fikk et internt 
oppgjør mellom Stadsbygd 1 (de eldste) og Stadsbygd 2 (de yngste), og der de yngste 
gikk seirende ut og sikret seg 2 plassen. 
 
I vårsesongen gjorde vi en strålende innsats, og ble nr 2 bak suverene Nidelv  
(og her knuste vi Selbu ). Vi vant 8 av 10 kamper og hadde en målforskjell på 25 -14. 
Vi opprettholdt posisjonen som Fosens beste damelag igjen. Vi kvalifiserte oss for 3 div 
også til høsten, mens de andre fosenlagene måtte spille 4 divisjon på høsten. Meget bra   
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forts. Damer 

Høstsesongen ble derimot en katastrofe  Da reiste 3 spillere i militæret, en til Bergen, 
en til Leeds og 2 valgte å slutte. Med 7 spillere i manko, klarte vi ikke å fullføre høsten, 
vi gjennomførte 2 kamper, så måtte vi trekke laget. En stor takk til dere som fant frem 
skoene igjen, for å støtte laget i denne perioden. 

 
 
Vi har holdt litt ”liv” i gjengen også utover høsten, der de har trent sammen med G 16.  
De deltok også på Heimdal Inndoor 3-4 november. Der ble det tap mot Tr Ørn og Byåsen 
mens vi slo Heimdal. Vi avslutter sesongen med Træff Cup i Molde siste helga i November. 
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De som har spilt obligatoriske kamper for damelaget er følgende: 
 
Kamilla Fjeldvær, Malin Sandvold, Anniken Fjeldvær, Siri Schjølberg,  
Kine Engvik, Ida Nordgård, June Berg, Charlotte Buaunet,  
Veronika Fjeldvær, Ingunn Rokseth, Irene Solhus, Tonje Rødde,  
Ida Rostad, Lotte Bakøy, Julie Langsæter, Randi Kvitland Brødreskift, Marthe Redergård 
Kilen, Karina Saghaug, Hanne Grønbech, Linn Storheil, Anne Cathrine Bredesen 
 
Vi trenere hadde et fantastisk år sammen med dere, og vi håper vi sees igjen.  
 
Målet for sesongen 2013 er selvfølgelig å få damelaget på beina igjen,  
håper derfor at alle som kunne tenkt seg å vært med stiller på treningen igjen rett etter jul. 
 
Mvh Steinar og Kristoffer. 

forts. Damer 

Stadsbygd Damer under Heimdal Inndoor 
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Regnskap 2012 og budsjett 2013 for Stadsbygd IL. 

Hovedlag Bud. 2012 Regn. 2012 Bud. 2013 

Medlemskontigent 66 900 62 250 67 000 

Sponsorinntekter 100 000 106 000 100 000 

Godtgjørelse dugnad 0 0 0 

Aktivitetsmidler NIF/NOK 120 000 161 955 120 000 

Utdeling telefonkataloger 0 0 0 

Tilskudd 0 0 0 

Utleie Garderober 24 000 24 000 23 000 

Inntekt Grasrotandel 40 000 41 360 45 000 

Diverse inntekter 5 000 52 522 5 000 

Renteinntekter 5 000 8 299 5 000 

Dopapir Salg 0 0 0 

SUM INNTEKTER 360 900 579 527 365 000 

       

Kontorutstyr/rekvisita 0 62 075 0 

Porto 0 120 0 

Styre- og komiteutgifter 1 000 0 0 

Regnskapshonorar 35 000 32 613 35 000 

Husleie/vask garderober 6 200 17 393 20 000 

Gaver og utmerkelser 2 000 2 545 2 000 

Vedl. garderober/lager 7 000 3 607 7 000 

Kurs 10 000 7 100 10 000 

Vedl. Stadsbygd Stadion 0 5 051 0 

Forsikring Stadsbygd Stad 0 0 0 

Utstyr Stadsbygd Stadion 0 0 3 000 

Scoter/løypemaskin 20 000 2 296 30 000 

Dugnad 0 0 0 

Diverse utgifter 6 000 1 467 6 000 

Forsikringer 5 000 883 5 000 

Diverse utstyr 0 0 0 

Gebyrer 1 500 3 084 3 000 

Tap på fordringer 0 0 0 

Dopapir kostnad 0 0 0 

SUM UTGIFTER 93 700 138 231 121 000 

        

Resultat 267 200 441 296 244 000 

    

Skadeerstatning  123 142 0 
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Baneanlegg Bud. 2012 Regn. 2012 Bud. 2013 
Leieinntekter 112 500 112 500 112 500 
Tilskudd drift 35 000 37 456 35 000 
SUM INNTEKTER 147 500 149 956 147 500 
        
Strøm 12 000 8 422 8 000 
Snøbrøyting 6 000 10 725 5 500 
Vedlikehold 13 000 476 16 000 
Driftskostnader banetraktor 3 000 10 581 3 500 
Leasingkostander 0 0 0 
Rentekostnader 5 000 0 5 000 
Avskrivninger 105 000 94 744 106 000 
Diverse kostnader 2 000 46 719 7 000 
SUM UTGIFTER 146 000 171 666 151 000 
        
RESULTAT BANEANLEGG 1 500 -21 710 -3 500 

Ski Bud. 2012 Regn. 2012 Bud. 2013 
Startkontingent 28 000 35 530 28 000 
Deltageravgift 12 000 8 800 14 000 
Salgsinntekter 25 000 21 446 25 000 
Lotteri inntekter 0 2 450 0 
Programsalg/Billetter 0 4 950 0 
Salg av drakter 0 5 600 0 
Sponsorinntekter 5 000 0 5 000 
Utleieinntekter 0 0 0 
Diverse inntekter 0 7 000 0 
SUM INNTEKTER 70 000 85 776 72 000 
        
Kontingent krets 10 000 5 600 10 000 
Startkontingent 10 000 8 170 10 000 
Trykksaker/porto 0 0 0 
Varer for salg 8 000 6 663 8 000 
Arrangementsutgifter 7 000 1 000 7 000 
Premier 7 000 11 558 7 000 
Reise og opphold 10 000 17 530 15 000 
Trenings- og konkuransemidler 10 000 0 12 000 
Utstyr og rekvisitta 0 0 0 
Kjøp av drakter 0 6 190 0 
Diverse utgifter 0 430 0 
Deltageravg. trening 1 500 0 1 500 
Lisenser 0 0 0 
Renn- og deltageravg. krets 2 000 4 590 2 000 
SUM UTGIFTER 65 500 61 731 72 500 
        
RESULTAT SKI 4 500 24 044 -500 
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Friidrett. Bud. 2012 Regn. 2012 Bud. 2013 
Startkontigent 17 000 20 940 17 000 
Salg 10 000 11 601 10 000 
Deltakeravgift 10 000 19 000 15 000 
Lotteri 0 0 0 
Annonse 0 0 0 
Egenandeler 0 0 0 
Salg drakter 0 0 0 
Sponsor 0 0 0 
Diverse 0 0 0 
Sum Inntekter 37 000 51 541 42 000 
        
Kontingent krets 4 000 0 8 000 
Startkontigenter 23 000 16 010 23 000 
Rekvisita 0 0 0 
Premier / gevinster 5 000 12 621 5 000 
Diverse utstyr 7 000 8 360 8 000 
Drakter 0 0 0 
Arrangementsutgifter 6 000 3 743 7 000 
Reise- oppholdsutgifter 0 0 0 
Varer for videresalg 0 5 457 0 
Porto/Tidsskrifter/Trykk 0 0 0 
Diverse utgifter 2 000 0 7 000 
SUM UTGIFTER 47 000 46 191 58 000 
        
RESULTAT FRIIDRETT -10 000 5 350 -16 000 

Allidrett Bud. 2012 Regn. 2012 Bud. 2013 
Startkontigent 6 000 6 105 6 000 
Div. arrangement 10 000 9 611 10 000 
Trim/svømmebasseng 0 0 0 
Diverse  0 0 500 
Sum inntekter 16 000 15 716 16 500 
        
Sosiale tiltak 2 000 0 2 000 
Diverse utstyr 7 000 0 6 000 
Arrangementutg. 2 000 2 859 3 000 
Andre kostnader 0 0 0 
Premier 4 000 4 744 4 000 
Leie av svømmehall   0 0 
Diverse   0 0 
Sum utgifter 15 000 7 602 15 000 
        
Resultat Allidrett 1 000 8 113 1 500 
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              Fotballavdelingen utgifter, se neste side 
 

Fotballavdelingen Bud. 2012 Regn. 2012 Bud. 2013 
INNTEKTER       
Deltakeravgift 119 250 89 175 90 000 
Billetter 2 000 0 2 000 
Lotteriinntekter 0 25 236 0 
Inntekter dugnad 0 0 0 
Egenandeler 45 000 48 700 45 000 
Div. refusjoner 0 0 0 
Salg Kiosk 0 0 0 
Div. tilstelninger 20 000 0 20 000 
Egenandeler / salg drakter 0 0 0 
Reklame program/buss 0 0 0 
Reklame Stadsbygd Stadion 120 000 140 000 140 000 
Utleie bane 20 000 17 000 5 000 
Spillerutvikling 0 0 0 
Grendacup/Fotballskole/Turnering 15 000 500 15 000 
Fotballturneringer 15 000 23 942 15 000 
Dopapir 115 000 1 200 50 000 
Norway Cup 0 18 015 0 
Diverse inntekter 20 000 7 612 20 000 
Sponsorinntekter 0 0 0 
SUM INNTEKTER 491 250 371 380 402 000 
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  Bud. 2012 Regn. 2012 Bud. 2013 
UTGIFTER       
Kontingent kretsen 20 000 21 500 20 000 
Kontingent turneringer 25 000 16 730 25 000 
Norway Cup 50 000 59 967 50 000 
Dommerutgifter 30 000 24 913 30 000 
Dommergebyrer / bøter 0 3 000 0 
Bane- / halleie 150 000 142 888 160 000 
Vasking Garderober 0 0 0 
Reise- og oppholdsutgifter 100 000 141 180 100 000 
Trenings- og konkurransemidler 0 4 017 0 
Kostnadsgodtgjørelse trener 0 0 0 
Sone aktivitet 0 0 0 
Spilleroverganger 5 000 900 5 000 
Drakter 15 000 2 735 15 000 
Treningsdrakter 30 000 0 30 000 
Grendacup / fotballskole 5 000 4 835 5 000 
Premier / gevinster 3 000 5 671 3 000 
Dopapir kjøp 80 000 0 0 
Medisiner 10 000 830 10 000 
Administrasjon 10 000 0 10 000 
Avslutninger / sosiale tiltak 16 000 10 420 16 000 
Div Arrangement 5 000 0 5 000 
Tap på fordringer 0 5 600 0 
Diverse utgifter 30 000 4 707 30 000 
Forsikringer 9 000 9 500 9 000 
SUM UTGIFTER 593 000 459 393 523 000 
     
RESULTAT FOTBALLAVDELING -101 750 -88 013 -121 000 
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Resultatregnskap for  
Stadsbygd Idrettslag. 

 
Avdeling Bud. 2012 Regn. 2012 Bud. 2013 

Resultat Hovedlag 267 200 441 296 244 000 

Resultat fester -50 000 0 0 

Resultat skianlegg -104 200 -95 658 -96 000 

Resultat buss 0 0 0 

Resultat Skiavd. 4 500 24 044 -500 

Resultat Fotballavd. -101 750 -88 013 -121 000 

Resultat Friidrettsavd. -10 000 5 350 -16 000 

Resultat Trimavdeling 0 0 0 

Resultat Allidrett 1 000 8 113 1 500 

Resultat Banen 1 500 -21 710 -3 500 

Resultat Stadsbygd IL 8 250 273 421 8 500 

Gutter 11, 60m under Bunnprislekene 2012. 
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Balanse  
Balanse for regnskap 2012 

Eiendeler 15.11.10 15.11.11 15.11.12 

Innskudd bank/postgiro 160 558 447 415 992 409 
Andeler i Stadsbygd Samfunnshus 1 1 1 
Datautstyr  1 1 1 
Snøscooter 1 1 1 
Tråkkemaskin 1 1 1 
Buss 1 0 0 
Plentraktor 1 1 1 
Utelager 1 1 1 
Baneanlegg 821 746 466 963 412 180 
Banetraktor 168 862 141 903 114 944 
Utstyr baneanlegg 46 118 30 393 25 123 
Lys bane 61 855 54 123 46 391 
Hall 0 150 678 754 285 
Klappbrett for løypemaskin 25 000 0 0 
Skihytte 1 1 1 
Lysløype 1 1 1 
Skianlegg 1 1 1 
Fordringer 206 219 138 634 104 135 
Sum eiendeler 1 490 369 1 430 119 2 509 476 
        
Gjeld og egenkapital       
Lån 0 0 0 
Påløpte kostnader 35 607 37 206 26 650 
Ubetalte regninger 58 036 29 943 41 043 
Tilskudd avsatt 300 000 0 0 
Sum Gjeld 393 643 67 149 67 693 
        
Egenkapital IB 1 009 500 1 096 726 1 362 970 
Sponsor hall 0 0 810 000 
Overskudd/Underskudd 87 226 266 245 268 813 
Sum egenkapital 1 096 726 1 362 970 2 441 784 
        
Sum gjeld og egenkapital: 1 490 369 1 430 119 2 509 476 

Tomt 0 0 60 000 
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Avslutning for Allidrett på Museet 

Jenter 8, Premieutdeling under Bunnprislekene 2012. 

Pål Kristian Lein Braa 
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Valgt på årsmøtet 2012 
Hovedstyre: 
Leder:  Kristoffer Fjeldvær   2013  
Nestleder: Geir Solem  2013-2014 
Sekretær: Marit Raudberget 2013-2014 
Kasserer: Mari Kilen  2012-2013 
Repr:  Hilde Helseth  2013-2014 
Vara:  Sigmund Simonsen 2012-2013 
Vara:  Hans Petter Grønning 2012-2013 
 
Bygg/Anleggsavdeling: 
Leder:   Norvald Grønning 2013  
Repr:  Per Johan Fenstad 2012-2013 
Repr:  Geir Vidar Johansen 2012-2013 
Repr:  Magne Nilsen  2013-2014 
Repr:  Vidar Myran  2013-2014 
 
Styret for Stadsbygd Banen: 
Som hovedstyret + leder Bygg/anleggsavd. 
 
Styre Granlund: 
Leder:  Magne Nilsen  2012-2013 
Repr:  Marianne Brødreskift 2013-2014 
Repr:  Svein Fjærli  2012-2013 
 
Revisorer: 
Revisor: Frode Askjem  2013  
Revisor: Brit F. Tung  2013  
Vara:  Benjamin Schei  2013 
  
Representantskap for Stadsbygd  
Samfunnshus: 
Oddbjørn Svean  vara: Elizabeth Brødreskift  2013 
Marit S. Vikan    vara: Svein Fjærli              2013 
Svein Olav Nilsen vara: Arild Høston        2013 
Jan Arve Monsen  vara: Torbjørn Hermstad  2013  
Steinar  Rostad     vara: Trond Selbekk         2013 
 
Utsendinger idrettsrådets årsmøte: 
Repr: Kristoffer Fjeldvær  2013  
Repr: Richard Tønnesen  2013  
Repr:    Gerald Eriksson   2013  
Repr: Marit Raudberget  2013  
Vara: Geir Solem   2013  
Vara: Hilde Helseth   2013  
 
Allidrett:               
Leder: Kristin Nilsen   2013  
Repr: May-Lis Brovold   2013-2014 
Repr: Sonja Kristine Volden  2013-2014 
Repr: Einar Rein   2013  
Repr: Marius Rønningen  2012-2013 
Repr: Siri Irene Belling       2012-2013
   

Skiavdeling: 
Leder Gerald Eriksson  2013-2014 
Repr: Marianne Brødreskift 2012-2013 
Repr:  Arne Kosberg  2013-2014 
Repr:  Per Johan Fenstad 2013-2014 
Repr: Geir Vidar Johansen 2013-2014 
Repr: Astrid Fjærli  2012-2013 
Repr: John Bernard Roten 2012-2013 
 
Fridrett:               
Leder: Ebbe C. Brødreskift 2013  
Repr: Gunn Eirin Melhus 2013-2014 
Repr: Steinar Rostad  2013-2014 
Repr: Geir Vidar Johansen 2013-2014 
Repr: Norvald Grønning 2013-2014 
Repr: Magne Tung  2012-2013 
Repr: May Lill Småvik  2012-2013

    
 

Fotball:               
Leder: Morten Rødde  2013  
Repr: Frode Blåli  2013-2014 
Repr: Ola Sørås  2013-2014 
Repr: Stig Bjørnar Mandal 2012-2013 
Repr: Gunn Iren Lein  2012-2013 
Repr: Torill Hårsaker Nakken 2012-2013 
 

Valgkomite: 
Leder: Richard Tønnesen 2013   
Repr: Nina Fjeldvær  2013   
Repr: Vigdis Johnsli  2013   
Vara: Lasse Kilen  2013   

MEDLEMSKONTINGENT 2013 
 
Familie   - 500,- 
Aktive   - 300,- 
Passive  - 100,- 
Barn u/17 år  - 200,- 


