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Saksliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

3. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive proto-

kollen. 

4. Behandle lagets årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger. 

5. Behandle lagets regnskap, herunder gruppenes regnskap, i revidert 

stand. 

6. Behandle innkomne forslag og saker.  

A)Diskusjon om idrettslagets verdier. 

B)Styrets forslag til investeringsbudsjett 2017: 

 i. Låneopptak til friidrettsbane inntil kr. 1 800 000 

ii. Bruk av egenkapital til friidrettsbane inntil kr. 850 000 

iii.Garasje/skibu på Granlund inntil kr. 70 000 

iv. 3er-bane fotball inntil kr. 100 000 

7.Fastsette medlemskontingent. 

8.Vedta lagets budsjett, herunder gruppenes budsjett. 

9. Bestemme lagets organisasjon. 

10. Valg 

* * * 

Det blir enkel servering og alle medlemmer er velkomne. 

Spørsmål rettes til Sigmund Simonsen, leder. 

Styret 

Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag  
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Årmelding for  
Stadsbygd idrettslag 

Årsmelding fra hovedstyret 
Stadsbygd idrettslag har i 2016 hatt stor aktivitet i alle avdelinger året 
rundt. Vi er nærmere 500 medlemmer, men ønsker enda flere. Takket 
være flotte utøvere og engasjerte trenere og tillitsvalgte har vi et supert 
idrettsmiljø på Stadsbygd – stor, stor takk til alle som bidrar! 
 
Hovedstyrets oppgave er blant annet å legge forholdene til rette for alle 
idrettslagets aktiviteter, som igjen er organisert i underavdelinger. Lede-
ren av alle avdelinger møter i hovedstyret slik at vi kan koordinere aktivi-
tetene mellom avdelingene. Flere barn driver med flere idretter samtidig, 
og i et fleridrettslag er det både ønskelig og mulig. 
 
Hovedstyret tar også opp saker som er felles for alle avdelinger, samt 
større investeringer og prosjekter. I år har vi hatt ekstra fokus på retnings-
linjer for barne- og ungdomsidrett. I SIL legger vi idrettsforbundets ver-
dier og retningslinjer til grunn for alt vi driver med. Det er disse vi styrer 
etter. Vi har også satt i gang arbeidet med egne verdier og mål for SIL, 
basert på idrettsforbundets generelle. I 2016 fikk vi på plass barne- og 
ungdsomsidrettsansvarlig, Vidar Johansen, som har et spesielt ansvar for 
å følge med på at våre aktiviteter er i tråd med våre verdier og idrettens 
retningslinjer for god barne- og ungdomsidrett, samt håndtere eventuelle 
klager. Høsten 2016 hadde vi en inspirasjonskveld med ca. 35 deltakere 
hvor vi diskuterte idrettens barnerettigheter.    
 
Vi har satt i gang et matprosjekt i SIL, ledet av Monika Eriksson, som går 
ut på at vi ønsker å tilby våre aktive barn bedre og sunnere mat. Kosthold 
er viktig for unge idrettsutøvere og det bør gjenspeiles på alle våre idretts-
arrangementer.  
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Fotball er idrettslagets største avdeling. Det er god oppslutning blant de 
yngste. For noen av ungdommene har vi et samarbeid med Vanvikan for å få 
til å stille lag, noe som fungerer godt. Mange lag har deltatt på cuper i inn- 
og utland, og det er stor stas. I tillegg har vi blant annet pusset opp fotball-
garderobene i samfunnshuset. I 2016 søkte fotballgruppa om å bli godkjent 
som kvalitetsklubb av Fotballforbundet. Søknaden ble akseptert og fotball-
gruppa arbeider nå for fullt med å få på plass det som skal til for at vi skal 
bli godkjent som kvalitetsklubb, blant annet klubbhåndbok og sportsplan. 
 
Skigruppa har arbeidet mye med å anskaffe ny løypemaskin. Høsten 2016 
fikk vi endelig tilslag på en god løypemaskin. Heldigvis har det også kom-
met noe snø slik at vi har fått gått en del på ski i flotte løyper. Skigruppa har 
gjennomført en del karusellrenn og andre renn, mens andre måtte avlyses på 
grunn av lite snø. Skihytta i Granlund fikk et helt nytt inngangsparti i 2016. 
Både skitreningene og barmarkstreningene om høsten er meget populære og 
mange unger deltok. 90 barn deltok i karusellrennene! 
 
I friidrettsgruppa har det vært god aktivitet. Friidrettsgruppa har deltatt på 
og arrangert flere stevner og løp. Friidrett har lange tradisjoner på Stadsbygd 
og de ønsker vi å videreføre. I 2015 satte vi derfor trykk på å anskaffe fast 
dekke på friidrettsbanen. Fast dekke har stått på idrettslagets ønskeliste i 
mange år. Vi ble ikke prioritert høyt nok av kommunen i 2015, men i 2016 
ble vi ført opp på førsteplass for å få spillemidler fra Norsk tipping. Vi håper 
nå på byggestart av 6 fulle løpebaner samt et område for allidrett mv. høsten 
2017. En friidrettsbane med fast dekke, den første i Indre Fosen, vil bidra til 
at vi får et nær komplett, flott og moderne idrettsanlegg på Stadsbygd til gle-

Allidretten står også for våren og høstens kanskje vakreste skue, når mange 
barn spretter rundt hver onsdag på banen, og senere på året i hallen. Allid-
retten, sammen med mange frivillige badevakter, sørger for at familier kan 
benytte svømmebassenget om kveldene.  
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forts. Stadsbygd Idrettslag  

Alle idrettslagets grupper – fotball, allidrett, friidrett og ski – bruker 
hallen mye. I tillegg benyttes hallen av Tae Kwon Do, bedriftsidrett, 
Tabata, Ball i hallen og mye annet. Takket være omtenksomme bru-
kere, fantastiske hallvakter og driftslederen (Geir Vidar) går driften 
av hallen godt og med lite hærverk. Fortsett slik! 
 
Økonomien i idrettslaget er sunn og god. Investeringer i anlegg og 
utstyr krever et stadig fokus på økonomi. Stor takk til våre hoved-
sponsorer: Stadsbygd sparebank, Itab, Bunnpris og Rissa kraftlag. I 
tillegg har vi god støtte i kommunen, Gjensidigestiftelsen og andre. 
 

Idrettslaget drives av frivillige. Alle trenere, tillitsvalgte, foreldre og 
barn oppfordres til å ta i et tak når det trengs, med søppelplukking, 
rydding og dugnader. Det er også viktig at alle tar ansvar for å ord-
ne eller si ifra om ting som er i uorden, slik at barna våre kan ferdes 
trygt i ryddige omgivelser.  
 
I 2015 fikk SIL på plass nye hjemmesider på www.stadsbygd.no 
Hjemmesiden er vår hovedinformasjonskanal for mer generell og 
statisk informasjon. Der finnes alt fra informasjon om våre aktivite-
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Hovedstyret har i 2017 bestått av Sigmund Simonsen (leder), Rune Solberg 
(nestleder og informasjonsansvarlig), Monika Eriksson (sekretær), Helen 
Monsen (økonomi) og Heidi Kjeldsli (styremedlem og kompetanseansvarlig).  
Følgende avdelingsledere sitter også i styret: Kristoffer Fjeldvær (Hallen), 
Magne Tung (Friidrett), Gerald Eriksson (Ski), Frode Blålid (Fotball), Vidar 
Johansen (Allidrett), Magne Nilsen (Granlund) og Norvald Grønning 
(Stadsbygd Banen).  
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I år har vi hvert 3 stk som har delt på vedlikehold på stadion. Vi har u�ørt ukent-
lig vedlikehold med slodding å gressklipping. Det er u�ørt dyprens av kunstgres-
set. Vi har også ha� to dugnader med ok oppmøte. Det er kjøpt inn ny kantklip-
per.  
 
 Norvald Grønning  
 

. 

Årsmelding Stadsbygd Banen 

Årsmelding Bygg og Anlegg 

 
Styret har bestå� av Sigmund Simonsen( Leder), Rune Solberg ( Nestleder), 
Monika Eriksson(sekretær), Helen Monsen ( Økonomi) ,              Heidi Kjeldsli 
( Styremedlem) og Norvald Grønning (Styremedlem) 
 
Stadsbygd Banen (SB) er underlagt Stadsbygd Idre�slag. SB har inngå� leieav-
tale med Fotballavdelinga. Fotballavdelinga har enere� på bruk av banen med 
re� �l fremleie �l tredjepart. 
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Årsmelding  

Stadsbygd Sparebankhallen 

Stadsbygd Sparebankhallen viser seg fortsatt å være den aktivitetshallen vi 
håpet på. Her er folk i alle aldre, og aktivitetene er veldig variert. Bla Tae 
Kwon do, fotball, ski, Tabata og familietrening. 
 
Etter 3 års drift begynner vi nå å få en god oversikt over brukervennlighet og 
driftskostnader på hallen. Vi jobber kontinuerlig med å holde kostnadene 
nede, noe som bla har medført skifte av vaskefirma og rekvisitaforhandler i 
2016. 
 
Inntektene har stabilisert seg. Vi har fast leieavtale med Rissa kommune, 
samt at antall årskort i hall og trimrom har stabilisert seg de siste 2 årene. 
Samlet sett så medfører dette at hallen går i balanse uten vesentlig støtte fra 
hovedlaget.  
 
Bursdagsselskap i hallen har blitt en stor suksess, her har vi også gjort noen 
tilpasninger slik at det skal være mulig å trene til tross for at det arrangeres 
bursdagsselskap. Med utgangspunkt i stor aktivitet her, har vi også skaffet til 
veie flere stoler, slik at vi har sitteplass for inntil 30 personer. 
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forts. Sparebankhallen 

 

 

Vår største utfordring pt er kanskje trimrommet, og det utstyret vi har der. Ut-
styret er leaset, men leverandøren har blitt et lite aktivt selskap", som igjen med-
fører at service og levering av aktuelle deler tar alt for lang tid. Vi jobber nå 
med å finne en bedre løsning på dette. Leasingavtalen går dessverre frem til 
2019.  
Trimrommet er blitt veldig populært, og det er viktig at alle brukere tar ansvar 
for å holde orden også her. Vi har mange flinke brukere som bidrar til at dette 
gjennomføres, og som i tillegg formidler via sosiale medier hvor viktig det er at 
alle tar ansvar for å holde det ryddig. Dette igjen er et veldig godt eksempel på 
at dette er BYGDAS HALL, og at alle ønsker at den skal tas vare på.  
 
Uten hallvakter ville ikke dette gått så smertefritt som det gjør, de jobber hele 
tiden med å rettlede besøkende, holde orden, ta sikkerhetskontroller etc. Så 
igjen en stor takk til: Johan, Trond, Annar, Gudrun, Knut, Jorunn, Gerd, Harald, 
Karl, Liv og Magne. Uten dere hadde ikke hallen blitt så godt ivaretatt.  
 
I tillegg vil jeg som leder i hallen berømme driftslederen. Han har en symbolsk 
stillingsandel i hallen, men jobber 2-3 ganger mer enn det. Geir Vidar har kon-
troll på det aller meste i hallen, og han er "alltid" å treffe i hallen. Uten "ansatt" 
driftsleder, ville heller ikke hallen opprettholdt den gode standarden den fortsatt 
har. 
 
Vi anmoder ellers om at alle benytter seg av hallen også fremover, og at vi alle 
bidrar til at BYGDAS HALL ivaretas på en best mulig måte. Vi ønsker svært 
gjerne innspill på forbedringer, innkjøpsønsker etc.. ta kontakt. 
 
Styret har i 2016 bestått av: Anne Berit, Morten, Geir Vidar, Magne, Geir Ola, 
Ebbe og Kristoffer. 
  
 
Mvh 
Styret ved leder Kristoffer Fjeldvær 



11 

 

 

 

 

 

 

 

Styret har i år bestått av:  
Leder: Magne Nilsen, Marianne Brødreskift og Svein Fjærli. 
 
Året 2016 startet dårlig for skihytta .8 januar ble inngangspartiet påkjørt av bil og 
alle pilarene under hytta ble knekt samtidig som utbygget flytta seg 2,5 cm. og ble 
skeivt. Takst ble tatt og denne kom til at utbygget måtte rives og bygges opp på 
nytt. Riving ble utført på dugnad. Deretter ble nytt og forandra inngangsparti bygd 
opp. Hovedinngangen ble flytta til tverrenden. Ansvarlig for oppsetting har vært 
VS Bygg med underleverandører: Sverre Schei grunnarbeid, Rissa Kraftlag elekt-
riske og Tung Rør VVS. Gjenstående arbeid beising og montering av trapp vil bli 
utført til våren.  
På slutten av året fikk vi en vannlekkasje i kjelleren. Taksten på skaden er utbetalt 
og utbedring skal gjøres på dugnad våren 2017. Det er kjøpt inn ny komfyr og 
kjøle/fryseskap.  
Utleie og aktivitet er som tidligere. Diverse vedlikehold og småreparasjoner er 
utført på dugnad og av styret. Vasking utføres av Astrid K Nilsen på dugnad.  
 
Takk til alle som har deltatt på dugnader og bidrar til å ta vare på skihytta. 
 

For styret Magne Nilsen. 

Årsmelding Granlund 
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Årsmelding friidrett 

‘Styret i friidrettsgruppa har i 2016 bestått av; Magne Tung (leder), Hans Petter 

Grønning, Norvald Grønning, Bjørn Gunnar Selbekk, Jan Petter Selbekk og 

May Lill Småvik. 

Det er vedtatt i idrettstinget at idrettens barnerettigheter og bestemmelser om 

barneidrett (2007) skal gjelde i alle norske idrettslag, der barneidrett i denne 

sammenhengen er «idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år». 

Vi føler at disse punktene har stor overføringsverdi til ungdom og voksne også. 

Barnerettighetene er kort forklart at barn i sin trening og konkurranse har rett til 

trygghet (et treningsmiljø uten press og utnyttelse), vennskap og trivsel (å delta i 

vennskap og solidaritets byggende trenings- og konkurranseaktiviteter), mest-

ring (oppleve og lære mange ulike ferdigheter), påvirkning (være med å plan-

legge egen aktivitet), frihet til å velge sin egen idrett, konkurranser for alle (å 

velge om de vil delta i konkurranser eller ikke) og til slutt, at trenings- og kon-

kurranseaktivitetene er gjort på barnas premisser. Disse grunntankene tar vi med 

oss inn i treningene, der et godt støttende miljø, både fra trenere og foreldre, er 

ytterst viktig for økt trivsel og glede. 

Fellestrening: Vi har hatt faste treninger hver mandag (men kun fra våren til sen-
høsten), spesielt med tanke på formspissing til St. Olavsloppet, og hver onsdag 
der antallet generelt har variert fra rundt 10 til 30 deltakere hele året, med noe 
frafall om sommeren. I vinter-vår perioden holdt vi oss inne i Stadsbygd Spare-
bankhallen, med ekstra fokus på spenst/teknikktrening, kombinert med alt fra 
intervall til sirkeltrening. Starttrening i blokk og høydehopp er eksempler på 
andre aspekt man har øvd på. Fra midten av mars og frem til senhøsten var vi 
hovedsakelig ute, der det kunne forekomme at man var ute først, for så å avslut-
te innendørs etterpå. Vi prøver ellers å holde gruppen så samlet som mulig når vi 
er ute, men hvis det er et stort spenn i alder deler vi oss opp slik at de yngste er 
med på et mer  tilpasset opplegg. 
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SIL arrangementer: Nytt for  året var  Bunnprisfriidrettskarusellen som 

erstattet vår/sommer arrangementet, Bunnprislekene. Vi startet karusellen i 

april med det første innendørsstevnet vi har hatt noensinne, videre med to 

karuseller i mai, og et siste tidlig i juni. Det var 20 deltakere på det første, 

men det var vesentlig mindre på de neste tre. Hovedtanken var at i stedet for 

ett stevne med mange øvelser, så kunne vi heller fokusere på en eller to øvel-

ser fordelt på flere små karuseller. Dette gir da mer tid på hver enkelt øvelse, 

slik at læringsutbyttet kan bli enda større i de forskjellige idrettene, eksem-

pelvis: Høyde, lengde, kule og løp (lang-, mellomdistanse og sprint). En an-

nen motivasjon er det å prøve å sette personlig rekord, siden resultatene vil 

være gjeldende for de som deltar. Det ble også arrangert terrengløp ved mu-

seet Kystens Arv i mai (ca. 60stk), Stadsbygdlekene på Stadsbygd Stadion i 

september (ca. 50stk), og skogsløpet Måneferden (i samarbeid med Fjellør-

nen IL) tidlig i oktober. 

Konkurranser: Vi stilte med ett lag i St. Olavsloppet og endte totalt på 

en 54. plass med tiden 25.18.30, der Fjellørnen IL (lag 1) ble beste Fosen lag 

med en sterk 6. plass og tiden 20.22.23. Ellers har vi hatt flere utøvere som 

har vært med og konkurrert både innendørs og utendørs i Steinkjer og 

Trondheim, samt stevner i Lillehammer, Børsa og Stjørdal. De har vært: 

Amalie Fenstad, Tora Vårum Dahle, Inger Elise Grønning, William Simon-

sen, Simon Simonsen, Jonas Føll og Martin Føll. Vi deltok også nok en gang 

på Stjørnastafetten som for lengst har vært en fast tradisjon for laget. Det må 

også nevnes at vår løper Ørjan Kjeldsli den 13. februar 2017 satte ny person-

lig- og klubbrekord i Ranheimshallen på 3000m, med den meget sterke tiden 

8.34.4. 
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Veien videre: Vi skal også i 2017 ar rangere Bunnpr iskarusellen, 

der vi bruker erfaringene fra fjoråret til å forbedre vårt opplegg. Vi vil 

også satse enda mer på variasjon i treningene, der det er viktig å intro-

dusere og vedlikeholde de mangfoldige øvelsene friidrett har by på, 

men barna bør også benytte sjansen til å delta på stevner rundt omkring, 

både kommunalt og nasjonalt. Det ligger nettopp mye mestring og gle-

de i å få prøvd ut det man har lært fra ung alder av. Det er også veldig 

artig som arrangør å få besøk fra andre klubber, og spesielt Leinstrand 

IL må nevnes å ha stilt sterkt med mange utøvere. 
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Årsmelding skiavdelinga 

Skisesongen 2015/2016 startet med barmarkstrening i Stadsbygd sparebankhallen.  Treningen 
startet utendørs før vi gikk inn i hallen den siste timen. Jevnt og godt oppmøte med ca 50 stk. 
Flott at foreldre også velger å bli med på treningene. Dette bidrar til et godt miljø i gruppa. 
  
Barmarkstrening holdt vi på med inntil vi fikk snø i Januar. Det kom brått mye snø i forkant 
av Granlundrennet. Litt for brått da løypemaskinen fikk motor trøbbel, med en relativt omfat-
tende reparasjon. Dette medførte at rennet måtte utsettes inntil maskina var reparert.   
  
Granlundrennet ble gjennomført med 63 deltakere den 6 februar.  
  
Eindride Fenstads minnerenn ble gjennomført den 21 februar 2016. Ca 40 deltakere. 
  
Skigruppa arrangerte karusellrenn med ca 100 deltaker samlet. Rennene ble kjørt på man-
dagskvelder. Både klassisk og fristil. Mange flotte prestasjoner blant deltakerne. Ekstra bra at 
de eldste i gruppa også er med å går. De har fellesstart noe som tydeligvis trigger til konkur-
ranse. 
  
Vi hadde avslutning i mars med premieutdeling, kaffe og vaffelsalg og det som hører med på 
en slik kveld. 
  
Storhaugrennet ble arrangert på planlagt dato med de beste forhold man kan drømme om. 
Sporene var optimale. Ca 200 deltaker gjennomførte årets renn som startet i Granlund og 
gikk i mål i Vanvik. 
  
Skigruppa har i mange år ønsket seg en ny og bedre løypemaskin. Etter vinterens erfaringer 
gikk gruppa for fult inn for å realisere dette. 
  
Investeringen ble godkjent i hovedstyret høsten 2016.  
Deretter gikk vi i gang med å skrive søknader. 
  
Stadsbygd Sparebank gikk inn ed 50 000 
ITAB Industrier AS gikk inn med 50 000 
Bunnpris Stadsbygd gikk inn med 20 000 
  
Samtidig forfattet Sigbjørn Oldren et skriv til Gjensidige stiftelsen som vi fikk full uttelling 
på. De støttet kjøpet med 100 000. 
  
Den gamle maskina ble solgt for 95 000 kr. 
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å bygdas dag var skigruppa representert med egen stand. Vi delte ut giroer med 
støttebeløp på 300 kr. Her fikk IL massiv støtte. Mange valgte å gi sin støtte. En-
kelte bidro med svært høye beløp.  
 
 
Høsten 2016 fant vi ei maskin som ville passe inn i vårt anlegg. Den har vært 
brukt av Trondheim bydrift og blitt tatt godt vare på. En Piston Bully 100. Maski-
nen var fra 2005, men kun brukt i 2500 timer. 
Vårt håp er at denne skal gi oss gode skiforhold i mange år. 
 
Skigruppa arrangerte også for første gang bruktmarked. Folk som ønsket å selge 
sitt brukt utstyr leverte dette til IL. Vi solgte det videre med 10 % fortjeneste.  
Hovedhensikten var å bidra til at nye barn skal få utstyr til overkommelig pris, 
samtidig som de som har vokst ut av utstyret kan selge dette videre. Arrangemen-
tet ble positivt mottatt med relativt stort oppmøte. Mesteparten av utstyret som 
ble lagt frem fikk nye eiere, samtidig som skigruppa fikk et lite overskudd. 
 
 
Traseen i Granlund har denne sesongen blitt vedlikeholdt av lokale ildsjeler. Det 
har vært ryddedugnader å fliskutting med påkjøring av flis på utsatte steder. Ha-
rald Fenstad må trekkes frem her da han har stått for fremdriften samtidig som 
han har gått til anskaffelse av flis kutter. 
Granlund har i motsetning til de andre anleggene i området hatt skiforhold stort 
sett hele forsesongen 2017.  
 
 
Skigruppa består av Marianne Brødreskift, Hanne Halvei, Per Johan Fenstad, 
Sigbjørn Oldren, Øyvind Haugan, Narve Jostein Langmo og Gerald Eriksson 
 
På trener siden har Monika Eriksson, Per Johan Fenstad og Gerald Eriksson bi-
dratt. Vi er også så heldige å ha foreldre som stepper inn når det trengs som bidrar 
til å heve nivået på våre treninger.  
 
 
Gerald Eriksson 
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Det har vært liten aktivitet i hoppgruppa i og med at det har vært dårlige snøforhold 
våren og høsten 2016. Men vi fikk preparert bakkene i februar/ mars. Så da ble det 
gjennomført noen treninger i annlegget. Annlegget bærer preg av å trenge renovering 
og oppgradering. Lysene i bakke fungere dårlig og ikke. To lysmaster er veltet og ka-
belen er stripset opp i K28. Det er på grensen av å være forsvarlig å bruke denne bak-
ken i og med at lyslinja ligger delvis nede på øvre del av fartsbru. Jeg og Jon Berhard 
Roten gikk over kablene og så også på kvaliteten på stilasjer på K 28 og K 38. Disse 
begynner og bli modne for renovering. Når det gjelder de to minste bakken er de i bra 
stand. Dette er bakker som ligger i terrenget og trenger derfor lite oppfølging.  

Det trengs et stort løft for å få de to største hoppbakkene hoppklare. Her må det i så 
fall gjøres en utredning i forhold til kostnader og behov. To aktive utøvere har brukt 
bakkene til treninger, i tillegg har fem deltakere forsøkt bakkene til og med K28.      
 
Narve   

Årsmelding Hopp 
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Årsmelding allidrett 

Før sommerferien hadde vi fine onsdager ute på idre�splassen med mange engasjerte barn 
�lstede. 
Av ak�viteter har vi blant annet drevet med lengde, stafe�, hinderløype, balløvelser og andre 
lekpregede ak�viteter. 
  
E�er sommerferien fortsa�e vi med fire samlinger ute på idre�splassen, før vi bevegde oss inn i 
Sparebankhallen.  
I hallen var det mye lekpreget ak�vitet med li� forskjellige øvelser for barna ulike aldre.  
I desember arrangerte vi Nissemarsjen med kveldsmat og premieutdeling i Granlund.    
 
Allidre�en hadde også i år ansvaret for familiebading i bassenget.  
Selv om det har vært noen u�ordringer med å få nok vakter, har vi lyktes med å gjennomføre to 
badinger i uken.  
 
Mange barn har beny�et seg av allidre� og �lbudet i svømmebassenget.  
 
For neste års allidre� tenker vi å prøve ut li� nye ideer.  
 
Vi takker alle som har vært med og gleder oss �l en ny sesong sammen med dere.   
 
 
Med engasjert hilsen fra oss i Allidre�en 2016/2017 
 
Jannicke, Jens Marius, Mari, Lisbeth og Vidar   
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Årsmelding Fotball 

Styret i Fotballgruppen har i 2016 hatt 5 møter  og behandlet  34 saker. Vi har i tillegg 
vært representert på diverse seminarer, kurs og forum i regi av fotballkretsen. Vi har 
også gjennomført både trener og leder kurs. 
Aktiviteten i gruppen har i 2015 vært stor og som vanlig er det mange ledere og trenere 
som har lagt ned mange dugnadstimer for å skape en trygg og utviklende treningshver-
dag for barn og ungdom i Stadsbygda.  
Som 2015 har vi også i 2016 hatt et samarbeid med Vanvik IL for ungdomslagene. På 
jentesiden har dette vært organisert med rene Stadsbygd-lag hvor mange jenter fra 
Vanvikan har trent og spilt med oss. De er et viktig bidrag for å et godt tilbud for jenter 
i Stadsbygd IL. På guttesiden har det vært organisert som samarbeidslag hvor Vanvik 
har administrert G14 laget og Stadsbygd  har administrert G16 laget.  
I løpet av 2016 har vi blant annet arrangert mini/knøtt turnering og Tine Fotballskole 
med god suksess.  
Dommergruppen har som vanlig vært veldig aktiv, og vi skryter vel ikke alt for mye 
om vi påstår at vi har den beste dommergruppen i Trøndelag sett i forhold til klubbens 
størrelse. NFF Trøndelag måler hvert år hvor mange kamper dommere fra klubben 
dømmer og hvor mange kamper vi spiller. Målet er at vi skal dømme minst like mange 
som klubben spiller. Også i 2016 dømte dommere fra vår flere kamper enn lagene våre 
spilte. En veldig god innsats!  
En viktig milepel for fotballgruppen var at vi ble tatt opp som prosessklubb i kvalitets-

klubbprosjektet til Norges Fotballforbund. Vi er i den forbindelse godt i gang med å 

utarbeide en ny sportsplan og alle administrative rutiner skal også gjennomgås i løpet 

av året. Dette blir et viktig arbeid for å få orden i sysakene. Gjennom dette har vi også 

utfordret hovedlaget i forhold til hvilke verdier Stadsbygd IL skal ha. 

 

Av sportslig høydepunkter vil vi nevne:  
Veronika Fjeldvær har i år både vært hoveddommer 1.divisjon Kvinner og være Assis-
tentdommer i Toppserien for kvinner. I tillegg ble hun plukket ut til å være AD i 
1.runde i NM for herrer mellom Åfjord og Rosenborg og sesongen ble avsluttet  med 
dømming i J16 finalen i Norgesmesterskapet. 
Inga Marie Høston meldte overgang til Trondheims Ørn og ble like etterpå tatt ut på 
J16 landslaget. En fantastisk prestasjon til glede for både spiller og klubber. 
Tidligere Stadsbygd-spiller Haakon Hammer fikk sitt høydepunkt som norgesmester 
for G16 sammen med Rosenborg. 
Tre av våre trenere er også engasjert på kretsnivå. Se ellers årsmeldingene fra hvert lag 
Tilslutt vi jeg takke alle foreldre for all hjelp i 2016 og ikke minst alle trenere, ledere 
og dommere som gjør en fantastisk innsats for Stadsbygd IL 
 
For Fotballgruppen 
Frode Blålid  
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Dommere 2016 

NAVN 

Joachim Hermstad Dalum 

Svein Kåre Dyrvik 

Veronika Fjeldvær 

Egil Hammer 

Geir Arild Hermstad 

Roger Munkvold 

Mathias Schei 

Ingrid Feixia Nakken 

Tom Sebastian Tønnesen 

Geir Nakken( Dommeransvarlig) 
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Stadsbygd Knøtt 

Vi har i år vært 15 stk. spillere fra 2008-kullet og 14 stk. spillere fra 
2009-kullet, totalt 29 spillere på det meste. 
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Vi startet sesongen i April med treninger på Stadsbygd Kunstgress tirsdag 5. 
april. 
Trenere for året har vært Ronald Hellesvik, Robert Kilen Jan Audun Rømma, 
Frank Kasseth og Knut Einar Askim. 
Vi deltok også på Mini-/Knøtte turneringene som ble arrangert i Vanvikan, 
Stadsbygd, Stjørna, , Rissa, Hasselvika og Leksvik. Spillerne har hatt stor spil-
leglede og vi har klart å stille med hele 4 lag i alle cupene, det har ført til 
mye spille tid for alle. 
Hovedfokuset har primært vært spilleglede, men vi har også kjørt tekniske 
øvelser på hver trening og prioritert å spille fotball med ulike banestørrelser, 
med og uten keeper. Fokusområder har vært ballkontroll, pasningsspill, gene-
relle regler, konsentrasjon og ikke minst å holde ballen i laget. 
Øvelsene vi har brukt er hentet fra www.treningsøkta.no og i stor grad øvel-
ser tilpasset ferdighetsnivå. Ettersom det var en så stor gruppe, fant vi det 
hensiktsmessig å dele jenter og gutter på treninger, det synes vi trenerne var 
en suksess og det inntrykket har vi også fra foreldre og spillere. Som følge av 
denne delingen ble det flagget ønske om å dele de på på cupene også, dette 
ble enstemmig vedtatt på samarbeidsmøte i februar 2017. 
Vi avsluttet vårsesongen med is på siste trening før sommerferien, og tradi-
sjon tro avsluttet vi sesongen i år som i fjor med Pizza og brus i lillesalen i 
Stadsbygd Samfunnshus 8. oktober til stor glede for trenere og knøttespillere.  
Trenere knøtt 2016 
 
Ronald, Robert, Jan Audun, Frank og Knut Einar. 
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Vi startet med enkelte treninger i Stadsbygd Sparebankhallen i 
januar. I april var snøen borte, og vi  
begynte å trene fast onsdager på kunstgressbanen. 
I starten av sesongen bestod laget av 13 jenter, men etterhvert 
i sesongen kom det til 3 ekstra. 
Vi stilte med 2 lag, Stadsbygd Gul og Stadsbygd Blå i totalt 6 
turneringer. Mange av jentene deltok  
også på Eat Move Sleep Cup i Rissa siste helga i august. 
Spilleglede var hovedfokus, men også ønske om spillerutvikling. 
Det har vært veldig gøy og givende å  
se jentene utvikle seg utover sesongen. Jentene var veldig læ-
revillige, og har et ønske om å mestre  
øvelser. I tillegg var spillegruppa godt sammenveiset, med mye 
humor og litt tøysing av og til. :-) 
Summen av dette førte til 6 av 6 mulige seiere på cupen i Has-
selvika utpå høsten. Der imponerte  
jentene med løp, 3-5 pasningstrekk fra bak på banen, frem til 
scoring. Dette er ikke hverdagskost på  
dette nivået.  
2.oktober holdt vi sesongavslutning. Vi tok turen til Trondheim, 
med pizzafest på Egon og  
Rosenborg-kamp på Lerkendal. Det ble en topp dag, kronet med 
RBKseier over Vålerenga..! 
Gjennom sesongen steppet Roger Sand inn som assistenttrener. 
I tillegg stilte Jørn Terje Grønning og  
Baard Vorpvik Skraastad som lagledere på cup når det trengtes. 
Alt i alt, en flott sesong med en herlig spillegruppe! 
Ola Sørås og  
Stian Osen 

Årsmelding for Stadsbygd Mini Jenter  
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Stadsbygd Mini Gutter 

 
 



26 

STADSBYGD MINI GUTTER 10 

 
 

Det har i denne sesongen vært 18 spillere. Det har vært 7 første års og 11 andre års 
mini. Disse har vært fordelt på 3 lag. Vi startet sesongen med Kenneth som trener og 
Baard og Rune som lagledere. Geir Ola ble med som vikar trener i starten, men ble 
med på heltid da Kenneth flyttet i løpet av våren. I høstsesongen ble Richard med som 
trener. 
Vi har differensiert spillerne på treningene og hatt fokus på egenutvikling og samspill 
mellom spillerne. 
Serien har som tidligere blitt avviklet som turneringer. Nytt av året var at Rissa hadde 
omgjort sin turnering til Eat, Sleep and Move.  
Vi ser at med mye kamptid utvikler spillerne mye. Spillerne har hatt en fin utvikling 
gjennom serien. 
Dessverre ble den planlagte turneringen vi var påmeldt avlyst. 
Vi avsluttet sesongen med mat og kamp på Lerkendal. 
 
Disse spillerne har vært med: 
 
Henning Vikan, Sondre Svarholt, Oskar Oldren, Elkin Tønnessen, Henrik Brovold, 
Julian Hønsvik, Jon Peder Nyeng, Jørgen Vangen, Sondre Nergår, Willian Simonsen, 
Christian Sætra, Jan Øyvind Foss, Jens Jacob Schei, Adrian Fenstad, Edwin Grø Rein, 
Rasmus Solberg, Ari , Willian Sand 
 

 
Lagledere i 2016 på turneringer har vært:Kenneth, Baard, Rune, Richard og Geir Ola  
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Spillere som har vært med er :  
 

 
 

Tora Vårum 
Inger Elise Grønning 
Thea-Sofie Fjeldvær 
Amalie Fenstad 
Marte Haugen 
Lena Kårli (ikke tilstede på bildet) 
Johanne Rønningen (ikke tilstede på bildet) 
Thea Elise Strandheim (ikke tilstede på bildet) 
Lillie Lyng 
Susanne Helmersen 
Louise Ness 
Marthe Hovde 
Lea Balstad 
Madelene Damhaug 

Stadsbygd J12  
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Vi startet treningene på nyåret med særdeles lite jenter. Mange treninger ble gjennom-
ført med 4-5 jenter.  Det ble gjort flere fremstøt mot Vanvikan og spillere derfra, men 
med svar om at de ikke skulle spille fotball. Tanken var derfor å måtte låne noen av de 
eldste minijentene for å få gjennomført kampsesongen ettersom vi da totalt sett var bare 
7 spillere. Uka før seriestart kom derimot jentene fra Vanvikan.  6 spillere dukket opp 
og vi fikk plutselig et luksusproblem ift antall jenter. I tillegg kom Thea Elise fra FK 
Fosen etter vårsesongen. Vi fullførte derfor sesongen med 14 spillere. 
 
Vi startet med en tur på Vår-cupen i Bjugn. 
Seriespillet gikk veldig bra. Det var stort spenn i motstanden vi møtte gjennom sesong-
en, så kampene ble avviklet med resultat fra knepent tap, til seier 19-0. De jevneste og 
mest spennende kampene fikk vi mot Åfjord, FK Fosen og førstelaget til Ørland. 
 
Vi var på Scandia-cup med laget og gjorde en meget bra turnering hvor både Byåsen og 
Nidelv ble beseiret. Under cupen bodde vi på Scandic Lerkendal og jentene koste seg 
og hadde det artig.  
 
Trenere for sesongen har vært Nina og Kristoffer Fjeldvær og ved et par anledninger 
har Anniken Fjeldvær steppet inn, samt at Johan Kårli og Geir Vidar Johansen tok turen 
til Osen med jentene.  
 
Som avslutning reiste vi til Trondheim Arena med diverse aktiviteter.  
Alt i alt en bra sesong for J12 denne sesongen. 
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Stadsbygd G12  

Denne sesongen hadde vi 24 spillere. Henholdsvis 12 første års og 12 siste års G12 
spillere. 
Treningen startet opp tidlig men inne trening i hallen fra nyttår. Ut på våren ble det 
variert med ute/inne etter vær og føre. Gjennom hele sesongen har vi fokusert på 
spilleforståelse og lagmoral. I tillegg har vi jobbet med enkeltmannsferdigheter og 
kondisjon. Delte opp i 2 jevne lag relativt tidlig og i god tid før sesong start for at 
alle skulle føle seg trygge på sine medspillere. Ved å ha 2 jevne lag så tidlig ble det 
veldig god matching på treningene og dette høynet nivået på alle sammen betrakte-
lig. «Det er på treningene vi legger grunnlaget» var sitatet fra Roar Dypvik. Og det 
tror jeg sannelig han har rett i. 
Gjennomførte foreldremøte tidlig på våren for å sette agenda for hele året. Delta-
kelse på cuper ble avtalt og alt administrativt ble fikset. For en foreldre gruppe! 
Stiller opp og hjelper til hele gjengen. 
Startet sesongen med å tradisjons-cupen for G12; Vårcup i Fosenhallen. Meldte på 
3 lag hvor vi fikk spille litt morsom 5-er fotball igjen. Fin start for gruppen med 
mange gode prestasjoner. 
16.april arrangerte vi en treningslørdag der vi fikk sponset mat fra klubben og fikk 
til en heldag med mange gode aktiviteter. Fikk også inn noen hjelpetrenere slik at 
gutta fikk noen nye impulser og prøv seg på nye øvelser. Avsluttet med taco! 
Seriestart ble slutten av april med kamper hver uke frem til skoleslutt. Her fikk vi 
bryne oss alle nabolagene på Fosen. Begge lagene slo godt i fra seg og leverte inni-
mellom glimrende prestasjoner. Alle kamper fikk et lite referat på en lukket face-
book side slik at alle foreldre var oppdaterte. Fokuset var ikke resultatene men at vi 
skulle ute på banen og «spille fotball». Vi fikk til og med skryt av enkelte motstan-
der lag og lagledere for måten vi stod sammen på. ARTIG! 
Vårsesongen ble avsluttet med Bergstadcup! Årets store happening! Vi stile med et 
lag i G11 og et lag i G12. Dette ble en suksess og en enda mer sammen spleiset 
gjeng. 
Rett før høstsesongen startet ble vi invitert til å delta på EMS cup i Rissa. Dette 
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Rett før høstsesongen startet ble vi invitert til å delta på EMS cup i Rissa. Dette 
valgte vi å delta på og fikk da møte 2 Rissa lag. Dårlig deltakelse men vi fikk i alle 
fall gjort opp med Rissa over mange kamper. 
Høstsesongen ble da en «repeat» av vårsesongen der vi skulle møte samme motstan-
dere på nytt. De gode resultatene og det gode spillet fortsatte og et veldig godt opp-
møte på alle trening og kamper! 
Gjennom våren og høsten deltok også mange av spillerne på forskjellige fotball-
skoler. Det være seg Tine, Courver eller RBK Pluss.  
Vi avsluttet sesongen med å dra inn til Lerkendal for en taco buffet på Scandic ho-
tellet før vi så RBK-ODD!  
Til siste års G12 – lykke til i G14. Til resten: husk nå er det dere som er størst! 
Hilsen trenerne: 

Kristian Herringbotn 
Stig Bjørnar Mandal 
Arne Langmo 
Roar Dypvik 
Elias Grønning 
 
Årets spillere 

 

 

Erik Dypvik 
Marius Mandal 

Mons Skraastad 

Morten Andreas Haugan 

Marius Ersøybakk 

Martin Brødreskift 
Karl Cornelius Schei 

Aksel Haugen 

Sander Valstad 

Lorns Finserås 

Øyvind Hvitstein 

Oliver Grønning 

Isak Haugen 
PaJohannes Grønning 
trik Trøa-Stordahl 

Simon Simonsen 

August Langmo 

Oskar Kvithyll 

Mathias Kasseth 

Alexander Hansen Solstad 

Steffen Osen 

Ruben Torgersen 

Alexander Berge 

Samuel Herringbotn 
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Stadsbygd J14 

Trenerteam: 
Hovedtrener – Anniken Fjeldvær 
Assistenttrener – Maiken Knappe Stegavik 
Assistenttrener – Randi Kvitland Brødreskift 
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forts. J14 

Spillere   

Stadsbygd 1 Stadsbygd 2 

Karoline Tung Lene Hjellupvik 

Vilde Knappe Stegavik Malin Andresen 

Agnete Ersøybakk Elena Brødreskift 

Nina Johansen Ronja Børsting Solberg 

Aurora Johansen Emilie Valstad 

Sarah Toth Herringbotn Kaya Myran 

Sara Balstad Vilde Rønning 

Nora Balstad Silje Askim 

Marta Balstad Frida Vaarheim Brovold 

Ingrid Feixia Nakken Thea Rødde 

Rebekka Abelsen Heidi Grønflaten 

View Aasen Emma Vangen 

Milla Kilen Ida Larsen 

Sandra Morken Berg Ingrid Nilsen 

  Kaja Moen 

Vi startet sesongen tidlig i januar med 26 spillere fra både Stadsbygd og Vanvik. Av 
disse var det 6 2002-modeller og 20 2003-modeller, 7 fra Vanvikan og 19 fra Stads-
bygd. Vi hadde to treninger i uken, mandag og torsdag med generelt godt oppmøte.  
I sesongen delte vi inn i to lag. Begge spilte 9’er i 2.div. Stadsbygd 1 spilte i gruppe 

sammen med bylag, og Stadsbygd 2 spilte i gruppe med andre lag fra Fosen. Vi delte 

inn lagene ved å differensiere med bakgrunn i ferdigheter, interesse og holdninger. Ved 

å gjøre det på den måten følte vi at vi kunne gi alle spillerne et godt tilbud. Anniken 

hadde ansvaret for Stadsbygd 1 på kampene, og Randi og Maiken delte på ansvaret for 

Stadsbygd 2. Vi lyktes ikke med å innhente noen lagledere dette året.  

Vi startet sesongen med cup i Vanvikanhallen i starten på mars. Dette var en 5’er cup, 

og vi stilte med to lag. I april var vi på utendørscup på Ranheim. Dette var en 9’er cup, 

og her også stilte vi med to lag. Årets sommercup ble Bergstadcup på Røros i slutten av 

juni. Her stilte vi med 2 lag i 9’er serie, ett J13-lag og ett J14-lag.  
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Sesongene (vår – og høstsesongen) generelt bar preg av mye motgang og tap. 
Stadsbygd 1 hadde i løpet av året (serien) 15 tap, 1 uavgjort og 1 seier. Stads-
bygd 2 hadde 10 tap, 1 uavgjort og 3 seire. Når det ble uavgjort og seire var 
det enorm glede i hele laget, og de har gitt uttrykk for at det har vært frem-
gang i laget. Det er naturligvis tungt å tape så mye i løpet av en sesong, men 
vi er enige om at lagene har hatt stor fremgang, og at det har vært gøy å være 
med.  
Etter vårsesongen ble det gjort et par endringer i lagene, etter ønske og sam-
handling mellom trenere og spillere. (Thea Rødde og Vilde K Stegavik byttet 
lag) Vi mistet også 3 spillere i løpet av høsten (Sandra Morken Berg, Sarah 
Toth Herringbotn og Ronja Børsting), og fikk to nye spillere samtidig(Kaja 
Moen og Ingrid Nilsen). Vi hadde også med et par spillere fra J12 på noen 
kamper for å fylle opp (Thea-Sofie Fjeldvær og Amalie Fenstad).  
Med få 14-åringer på lagene merket vi spesielt at det ble tøft for Stadsbygd 1. 
I byen har de stort sett rene årskull, og vi møtte da lag som gjerne var ett år 
eldre enn de fleste på laget. Dette utgjør ofte en stor forskjell i denne alders-
gruppen. Spillerne forstod dette, og vi føler ikke at tapene påvirket spillerne 
negativt.  
Hele laget har hatt et fantastisk godt samhold. Alle har vært sammen med 
alle, og det har sjelden vært noen problemer innad i laget. En veldig sosial og 
god gjeng, som trives veldig godt sammen. Det har vært gøy å se hvordan 
begge årskullene og begge bygdene har smeltet sammen til å bli ett lag. Tid-
vis utfordrende for oss trenere med en så sosial gjeng. Det er ikke alltid at 
fotball er hovedfokus på treningene, men generelt har vi hatt god kontroll.  
Sesongen ble avsluttet i vanvikanhallen i november. Der spilte vi en intern-

kamp (Stadsbygd 1 mot Stadsbygd 2) der Anniken og Maiken også var med, 

før vi dusjet og ordnet oss i garderobene der. I mellomtidene hadde noen 

flinke foreldre stilt opp til å ordne med taco oppe på møterommet. Utover 

kvelden stilte Anniken med quiz til spillerne, samt noen konkurranser/leker 

nede i flerbrukshallen. Dette var en fin kveld og en fin avslutning på sesong-

en.  



34 

Bilde 1: Hele gjengen på Bergstadcup 
(Bak fra v.: Heidi, Sara B, Thea, Ingrid Nilsen, Nina, Aurora, Ingrid, 

Milla, Vilde KS, Frida.                Foran fra v.: Agnete, Emma, Nora, Ida, 



35 

Årsmelding Gutter 14. Vanvik Stadsbygd 
 
G14-klassen i årets sesong ble et samarbeid mellom Vanvik IL og Stadsbygd IL.  
Et samarbeid som etter vår mening fungerte veldig godt, og ga spillerne et godt fotballår! 

Trenerteam / Støtteapparat 
Trenerteamet besto av Ronny Hammernes og Jørn Ove Rønning som hovedtrenere, beg-
ge fra Vanvik IL, og Norvald Grønning som keepertrener/ hjelpetrener, fra Stadsbygd 
IL.  
I tillegg ble det hentet inn eksperthjelp på løpeteknikk ved Magne Tung, fra Stadsbygd 
IL.  
Oppmann var Lasse Hafeld, fra Vanvik IL.  
I tillegg tok Gerald Eriksson og Hege Grønning fra Stadsbygd IL ansvar for skyss- koor-
dinering.  
Ellers fikk vi god hjelp til det meste av det som ble arrangert av hjelpsomme foreldre i ei 
fin foreldregruppe. 

Generelt 
Vi startet treningene rett over nyttår, og kjørte to økter i Vanvikanhallen, og en økt inne i 
Stadsbygdhallen hele vinteren.  
Når seriene begynte ble det 2-3 treninger og 1-2 kamper hver uke. Vi hadde etter hvert, 
etter litt holdningsarbeid, veldig godt oppmøte på treningene. Disiplinen på trening var 
god, og læreviljen var upåklagelig.  
2 spillere sluttet i løpet av året. Martin Roten og Aleksander D Gangåsæter, men ellers 
fullførte alle mer eller mindre med stil. 
Det ble meldt på 2 lag for sesongen i 9-er. Et førstelag og et andrelag, differensiert etter 
utviklingstrinn, der vi prøvde å gi alle spillerne utfordringer tilpasset deres nivå. 

Vanvikan Indoor 
Kampsesongen startet med Vanvikan Indoor der vi meldte på tre jevne lag. Så vidt vi 
husker gikk to lag videre, men begge røyk i første sluttspillkamp.  

Seriespill 

Førstelaget vårt spilte vårsesongen i 2 divisjon i en ren fosen-serie. Det ble vedtatt dobbel 
serie, så hjemme- og borte-kamp mot alle lag ble gjennomført. 10 kamper i alt. Dette gikk 
veldig bra. Vi vant serien ett poeng foran Fosen. Her kan nevnes at vi var ubeseiret på hjem-
mebane med 5 strake seire og 31-4 i målforskjell!  
Resultatet av vårsesongen var at vi rykket opp til 1.divisjon, og spilte høstsesongen i avde-

ling nord, med blant annet bortekamper i Rørvik, Bangsund og Vuku. Her lærte vi mye om 

hva som må til i forsvarsspillet. Vi scoret en god del mål, men slapp også inn mange.  
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SPILLERE: 

Vanvik IL: 
Anders Hammernes 
Jens Andreas Hafeld 
Aleksander D Gangåsæter 
Emil E Rønning 
Robin Varan Dahl 
Odin H Hagen 
Håkon V Neergård 
 
Stadsbygd IL: 
 
Fredrik Tung 
Mathias Schei 
Daniel Raudberget 
Gustav Brovold 
Martin Roten 
Ole Martin Sand 
Trond Jakob Rein 
Mathias Grønning 
Jonas Foss 
Martin Flatvoll 
Håvard Grønning  
Audun Hvitsten 
Daniel Eriksson 
Tom Sebastian Tønnesen 
 
Rissa:  
Christopher A Dyrendahl 

Andrelaget vårt spilte vårsesongen i 
3.divisjon, også en ren fosenserie. På 6 
kamper ble det 2 seire og 4 tap. Alle jevne 
kamper, bortsett fra ett stortap mot Åfjord 
2. Der slo vi tilbake og avsluttet vårsesong-
en med en deilig 1-0 seier mot Åfjord 3.  
Høstsesongen ble også spilt i 3. divisjon på 
fosen. Her ble det nå 1 seier, 1 uavgjort og 
4 tap.  

Storsjøcup 
Årets store høydepunkt ble Storsjø Cup i 
Østersund. Vi dro som ett lag, med ett mål 
for øye: At ALLE skulle ha en knall cup, 
og spille stort sett like mye. Med andre ord 
et solid lagbyggefokus. Cupen ble spilt 
med 11-erlag. 
I innledende tre kamper ble det to tap og en 

uavgjort, og vi gikk videre til B-sluttspill. I 

innledende var høydepunktet å spille mot 

Østersund på byens storstadion (bildet er 

tatt her), med en foreldregruppe som virke-

lig laget stemning på bortre langside med 

blant annet Island-ropet fra EM. Sluttspill-

dagen ble den morsomste og lengste slutt-

spilldagen som i alle fall undertegnede har 

opplevd: Første finalekamp, 32-

delsfinalen, begynte kl 0800! Den vant vi 

overlegent, og stemningen var god. Så kom 

16-delsfinalen i 11-tiden. Den vant vi også 

komfortabelt. I 8-delsfinalen sto et Nesset 

med en del overårige spillere på motsatt 

banehalvdel. Med fandenivolsk innsats og 

cola som lagsponset doping, vant vi kne-

pent i sola, og gikk videre til kvarten. Den-

ne ble spilt kl 2200 på kvelden mot Heim-

dal! Her ble slitne føtter fort for slitne, og 

vi røyk forholdsvis klart. Men FOR en dag! 

Kort oppsummert… 
En flott og lang sesong med cupspill, 

31 seriekamper og over 90 treninger.  
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Årsmelding Stadsbygd/Vanvik G16. 

Laget bestod av 21 spillere, 3 stk 1999, 7 stk 2000 og 11 stk 2001 mod. 8 stk 
fra Stadsbygd og 13 stk fra Vanvikan. 
Underveis i sesongen har vi mistet to spillere og to 2002 modeller har hospi-
tert. 
 
Sesongen startet for oss med en gang guttene hadde spilt sin siste G14 
kamp, det ble kjørt to treninger gjennom hele vinteren og sesongen for øvrig 
med bare en uke ferie. Det har vært jevnt over godt oppmøte på alle trening-
er. Guttene har hatt meget god progresjon på trening gjennom sesongen. 
Vi deltok på Vanvikan Indoor med to lag, der møtte vi tøff konkurranse men 
lagene ble nr 2 og 3. 
I serien meldte vi oss på i 2. div.  Ble nr 2 i vårsesongen der vi hadde seriefi-
nale hjemme i siste kamp. 
I høstsesongen endte vi på 4 plass etter en forrykende helg med kamp mot 
Frøya og Hitra siste helg hvor vi vant mot Frøya og tapte med ett mål i se-
riefinalen mot Hitra, ble da nr 4 på målforskjell. 
Vi deltok på Norwaycup sammen med J17. Vi leide buss sammen og bodde 
på samme skole. Vi benyttet bussen hele uka i Oslo og var tilskuere på hver-
andres kamper. Vi hadde en grei opplevelse men det er mye logistikk med å 
delta i en slik turnering. Resultatmessig klarte vi ikke å nå helt opp i Nor-
waycup men vi vant kampen som TV2 filmet med fokus på oss. Vi hadde 
det veldig sosialt og fint og det har vært en kjempegjeng å dra på tur med. 
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Følgende spillere har deltatt i 2016: 
Daniel Solemsaunet, Jonah Kilen, Peder Fenstad, Sondre Kosberg, Magnus Solem, Viktor 
Monsen, Bernhard Roten, Edvin Grønning, Ludvig Bigset, Adrian Berg, Håvard Bjørns-
vik, Fredrik Lund, Mathias Lund, Henrik Hoel, Emil Rossvoldaune, William Coucheron, 
Petter Breili, Emil Forfang, Torbjørn Bjørnsvik, Morten Andresen og Henrik Grenne. 
(Daniel Raudberget og Fredik Tung har hospitert) 
Trener: Geir Solem 
Lagledere: Stig Bjørnsvik og Jan Arve Monsen. 
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Årsmelding Stadsbygd J 17 
I  

Vi startet treningen i November 2015 på Stadsbygd Stadion. 
I slutten av November flyttet vi treningene til Vanvik hallen. 
I slutten av Mars så flyttet vi treningene til Stadsbygd Stadion, med 2 treninger hver 
uke. 
 

Vi deltok på åpningsturnering i Vanvikan Hallen med to lag.  
Der det ene laget spilte 3 uavgjorte kamper, mens det andre laget vant 2, og tapte 1. 
Vi var godt fornøyd med innsatsen der for begge lagene.  
 

Vi startet våren med OBOS Cup, der vi ikke gikk videre i turneringen 

I vår sesongen spilte vi i 2 div, der spilte vi mot lag fra Trondheim, Orkanger og 
Stjørdalsområdet. 
Vi tapte til tider med store siffer.  
Vi endte på sisteplass i puljen vår. 
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I ferien deltok vi på Norway Cup. Der møtte vi god motstand. 
Vi gikk videre til sluttspillet fra puljen vår. 
Der ble vi slått ut i 1/16 dels finale mot Charlottenlund.  
Jentene var supre å dra på cup med.  
Vi hadde mye moro både på og utenfor banen.  
 

 

 

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 hev-
det oss bra mot alle motstanderne, og etter hvert fikk vi mer sving på scoringene 
også.  
De vi tapte med store siffer mot i vårsesongen, spilte vi jevnt imot i høstsesongen. 
Vi hadde en god progresjon utover høsten. 
Vi endte på 6. plass. 
Spesielt i høst var at vi ble bedre og bedre utover i kampene. Det har vært en fryd 
å være trener for J17 i denne sesongen. Det er flotte jenter med gode holdninger 
og treningsiver.  
Vi avsluttet sesongen 2016 med en overnattings helg i Vanvik hallen, der det ble 

spilt kamper og mye annet moro hadde vi. 

Her har SIL virkelig spillere for framtida  
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forts. J16 

Disse har spilt kamp for Stadsbygd J 17 sesongen 2016: 
Ida Johansen 
Sandra Helen Torgersen 
Hedda Johanne Askheim 
Gina Hjellupvik 
Thea Halsli Hagen 
Veslemøy Sørloth 
Andrea Dyrendalsli Eide 
Emilie Dyrendalsli Eide 
Kotryna Katkovskaite 
Tonje Sandvik Høgnes 
Mari Mueller 
Katrina Tung Nilsen 
Jaycel Sarmiento 
Jenny Konstanse Schei 
Karianne Breili 
Lena Kobberød 
 

 
Trenerteamet har vært: 
Per Olav Johansen  
Steinar Johan Hansen 
Grete Grønning 
Svein Olav Nilsen 
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Regnskap og budsjett for Stadsbygd 
Idrettslag 

Hovedlag Bud. 2016 Regn. 2016 Bud. 2017 

Medlemskontigent 90 000 89 700 90 000 

Sponsorinntekter 150 000 150 000 150 000 

Aktivitetsmidler NIF/NOK 90 000 101 358 90 000 

Tilskudd   35 421   

Utleie Garderober 1 000   1 000 

Inntekt Grasrotandel 50 000 73 214 50 000 

Diverse inntekter/mvakomp 15 000 7 303 15 000 

Renteinntekter 10 000 6 697 10 000 

SUM INNTEKTER 406 000 463 693 406 000 

       

Kontorutstyr/rekvisita 1 000 472 1 000 

Porto 500   500 

Styre- og komiteutgifter 3 000 1 725 3 000 

Regnskapshonorar 40 000 39 106 40 000 

Husleie/vask garderober 20 000 2 254 20 000 

Gaver og utmerkelser 2 000 315 2 000 

Vedl. garderober/lager 5 000   5 000 

Kurs 5 000 1 200 5 000 

Forsikring Stadsbygd Stad 7 000 6 351 7 000 

Leie Stadsbygd Sparebankhallen 96 000   96 000 

Scoter/løypemaskin 60 000 85 895 60 000 

Diverse utgifter 1 000 1 406 1 000 

Diverse utstyr   19 207   

Avskriving løypemaskin   7 880   

Gebyrer 4 000 2 489 4 000 

SUM UTGIFTER 244 500 168 300 244 500 

       

Resultat 161 500 295 393 161 500 
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Baneanlegg Bud 2016 Regn. 2016 Bud 2017 

Leieinntekter 80 000 82 800 77 000 

SUM INNTEKTER 80 000 82 800 77 000 

        

Strøm 0 6 508 7 000 

Vedlikehold utstyr banen   6 492 5 000 

Vedlikehold 70 000 20 388 20 000 

Driftskostnader maskiner 15 000 2 323 3 000 

Div utstyr/utg   5 779 10 000 

Avskrivninger   94 744 95 000 

Diverse kostnader   63 5 000 

SUM UTGIFTER 85 000 136 297 145 000 

       

RESULTAT Baneanlegg -5 000 -53 497 -68 000 

Allidrett Bud. 2016 Regn 2016 Bud 2017 

Startkontigent 7 000 3 950 7 000 

Div. arrangement   3 240 2 000 

Trim/svømmebasseng 18 000 12 013 10 000 

Aktivitetsmidl kommune 4 500 9 945 4 500 

Sum inntekter 29 500 29 148 23 500 

       

Sosiale tiltak 2 000 216 2 000 

Diverse utstyr 3 000   10 000 

Arrangementutg. 4 000 3 202 3 000 

Premier 3 000 1 235 1 500 

Sum utgifter 12 000 4 653 16 500 

       

Resultat Barneidretten 17 500 24 495 7 000 
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Friidrett. Budsjett 2016 Regn 2016 Budsjett 2017 

Startkontigent 17 000 11 610 17 000 

Salg 10 000 1 675 10 000 

Deltakeravgift 13 000   13 000 

Salg drakter   26 961   

Aktivitetsmidler kommune 15 000 29 834 15 000 

Sum Inntekter 55 000 70 080 55 000 

        

Kontingent krets 3 000 4 000 3 000 

Startkontigenter 20 000 12 890 20 000 

Premier / gevinster 6 000 4 690 6 000 

Diverse utstyr 8 000   8 000 

Drakter   33 305   

Reise- oppholdsutgifter 15 000 3 000 15 000 

Innkjøp varer for videresalg 5 000 2 366 5 000 

Diverse utgifter 7 000 750 7 000 

SUM UTGIFTER 64 000 61 001 64 000 

       

RESULTAT FRIIDRETT -9 000 9 079 -9 000 
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BUDSJETT 

2016 
Regnskap 

2016 
BUDSJETT 

2017 

INNTEKTER       

Deltakeravgift 90 000 88 050 100 000 

Aktivitetsmidler kommune 65 000 72 927 70 000 

Fotballturneringer 15 000 12 730 10 000 

Dopapir 40 000 119 328 130 000 

Diverse inntekter   11 702   

Utleie banen   6 000 15 000 

Sponsorinntekter 100 000 146 000 100 000 

SUM INNTEKTER 310 000 456 737 425 000 

        

UTGIFTER       

Kontingent kretsen 15 000 21 600 25 000 

Kontingent turneringer 30 000 48 300 30 000 

Støtte turneringer 70 000 102 968 70 000 

Dommerutgifter 35 000 41 129 50 000 

Dommergebyrer / bøter   1 000   

Bane- / halleie 50 000 55 810 60 000 

Leie egen bane 80 000 90 396 96 000 

Vasking Garderober   10 495   

Reise- og oppholdsutgifter 10 000   10 000 

Spilleroverganger 3 000 1 000 3 000 

Drakter 15 000 49 011 15 000 

Kurs 40 000 27 896 35 000 

Keeperskole 8 000 7 468 8 000 

Premier / gevinster 3 000     

Dopapir kjøp   73 000 80 000 

Medisiner/Utstyr 40 000 44 579 40 000 

Avslutninger / sosiale tiltak 30 000 18 294 30 000 

Tap på fordringer 5 000   5 000 

Diverse utgifter 20 000 53 012 10 000 

SUM UTGIFTER 454 000 645 958 567 000 

RESULTAT FOTBALLAVDE-
LING -144 000 -189 221 -142 000 
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Ski Bud 2016 Regn 2016 Bud 2017 

Startkontingent 25 000 33 425 20 000 

Deltageravgift 5 000   5 000 

Salgsinntekter 15 000 7 160 15 000 

Lotteri inntekter 2 000 1 875 2 000 

Programsalg/Billetter 2 000   2 000 

Salg av drakter 6 250 5 000 7 500 

Bruktmarked   1 236   

Reklameinntekter   20 000   

Aktivitetsmidler kommunen 25 000 36 464 25 000 

SUM INNTEKTER 80 250 105 160 76 500 

        

Kontingent krets 5 630 5 386 6 000 

Startkontingent 4 000 3 515 5 000 

Varer for salg 5 000 5 461 5 000 

Arrangementsutgifter 2 000     

Premier 5 000 1 895 3 000 

Reise og opphold 15 000 7 725 10 000 

Utstyr og rekvisitta 2 000   2 000 

Kjøp av drakter 3 750   6 250 

Diverse utgifter 1 000 22 276 2 000 

Renn- og deltageravg. krets 2 000 2 210 2 000 

SUM UTGIFTER 45 380 48 468 41 250 

       

RESULTAT SKI 34 870 56 692 35 250 
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Stadsbygd Sparebankhallen Bud. 2016 Regn. 2016 Bud. 2017 

Leieinntekter Rissa Kommune 657 816 649 806 650 000 

Årskort og engangsinnbetalinger 350 000 262 686 270 000 

Leieinntekt SIL 100 000 14 827 50 000 

Andre leieinntekter 36 000 24 000 25 000 

SUM INNTEKTER 1 143 816 951 319 995 000 

        

Strøm 63 000 78 719 80 000 

Renhold 140 000 145 053 130 000 

Vedlikehold 55 000     

Forsikringer 34 000 28 828 30 000 

Leasingkostander 37 358 40 610 45 000 

Rentekostnader 320 381 294 749 270 000 

Avskrivninger 309 583   230 000 

Lønn 30 000 30 050 30 000 

Avskrivninger hall   207 000   

Avskrivninger utstyr hall   23 000   

Diverse kostnader 80 000 338 874 120 000 

SUM UTGIFTER 1 069 322 1 186 883 935 000 

       

RESULTAT Baneanlegg 74 494 -235 564 60 000 
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Resultatregnskap for Stadsbygd Idrettslag.   

Avdeling Bud. 2016 Regn. 2016 Bud. 2017  

Resultat Hovedlag 257 500 295 392 161 500  

Resultat skianlegg -63 000 -145 186 -63 000  

Resultat Skiavd. 34 870 56 692 35 250  

Resultat Fotball-
avd. -150 000 -189 224 -142 000 

 

Resultat Friid-
rettsavd. -9 000 9 078 -9 000 

 

Resultat Allidrett 17 500 24 493 7 000  

Resultat Hall 42 077 -235 567 60 000  

Resultat Banen -5 000 -53 498 -68 000  

Resultat Stads-
bygd IL 124 947 -237 820 -18 250 

 

Skianlegg Budsjett 2016 Regn 2016 Budsjett 2017 

Tilskudd strøm, lysløy-
pe 4000 8529 4000 

Inntekt skianlegg 5000 20250 5000 

Sum inntekter 9000 28779 9000 

        

Strøm skihytte 22000 21345 22000 

Utgifter skihytte 5000 100629 5000 

Forsikringer skianlegg 36000 39506 36000 

Utgifter skianlegg 5000 2407 5000 

Strøm hoppbakke   4111   

Strøm lysløype 4000 5964 4000 

Sum utgifter 72000 173962 72000 

        

Resultat skianlegg -63000 -145183 -63000 
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Balanse for regnskap      

Eiendeler 31.12.2015 31.12.2016 

Innskudd bank/postgiro 1337302,33 840115,93 

Tomt 60000,00 60000,00 

Andeler i Stadsbygd Samfunnshus 1,00 1,00 

Datautstyr  1,00 1,00 

Snøscooter 1,00 1,00 

Løypemaskin 1,00 212771,00 

Plentraktor 1,00 1,00 

Utelager 1,00 1,00 

Baneanlegg 247831,08 193048,08 

Banetraktor 34067,00 7108,00 

Utstyr baneanlegg 9313,00 4043,00 

Lys bane 23195,20 15463,20 

Hall 7810298,24 7603298,24 

Utstyr /inventar hall 89432,00 66432,00 

Skihytte 1,00 1,00 

Lysløype 1,00 1,00 

Skianlegg 1,00 1,00 

Fordringer 74797,00 191137,00 

Sum eiendeler 9686244,85 9193424,45 

      

Gjeld og egenkapital     

Lån 7356004,73 7128865,86 

Forskudd fra kunder 53167,00 53940,00 

Påløpte kostnader 42800,00 44482,09 

Ubetalte regninger 23617,15 38300,00 

Tilskudd avsatt 0,00 0,00 

Sum Gjeld 7475588,88 7265587,95 

      

Egenkapital IB 2004886,60 2210655,97 

Tilskudd løypemaskin 2015   -45000,00 

Overskudd/Underskudd 205769,37 -237819,47 

Sum egenkapital 2210655,97 1927836,50 

      

Sum gjeld og egenkapital: 9686244,85 9193424,45 
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Investeringsbudsjett   

    

Friidrettsbane 850 000 

Garasje/skibu Granldund 70 000 

    

Totalt 920 000 
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Valgt på årsmøtet 2017 

Hovedstyret: 
Leder:        Sigmund Simonsen            2017   
Nestleder:   Elias grønning  2017-2018 
Sekretær:   Monika Eriksson                2016-2017 
Kasserer:     Helen Monsen                  2016-2017 
Repr:        Anne Grete Mandal            2017-2018 
Vara:        Hans Petter Grønning        2016-2017 
vara:        Bård Henning Amundsen   2016-2017 
 
Bygg/Anlegg: 
Leder:         Norvald Grønning          2017-2018        
Repr:        Magne Nilsen                 2017-2018 
Repr:        Stian Osen                     2017-2018 
Repr:        Anders Brødreskift          2016-2017 
Repr:        Thomas Ersøybakk          2016-2017 
 
Stadsbygd Banen: 
Som hallstyret + leder hovedstyre. 
 
Granlund: 
Leder:         Magne Nilsen                  2016-2017                       
Repr:        Svein Fjærli                    2016-2017 
Repr:        Marianne Brødreskift       2016-2017 
 
Revisorer: 
Revisor: Ronald Gangstø                    2017     
Revisor: Per Inge Tung                      2017 
Vara:     Benjamin Schei                     2017       
   
Representantskap for Stadsbygd  
Samfunnshus: 
 Oddbjørn Svean    vara:  Elisabeth J Brødreskift 
 Marit S Vikan        vara:  Svein Fjærli 
 Svein Olav Nilsen  vara:  Arild Høston 
 Jan Arve Monsen   vara:  Torbjørn Hermstad  
 Steinar Rostad      vara:   Trond Selbekk 
 
Utsendinger idrettsrådets årsmøte: 
Representant Kristoffer Fjeldvær 2017 
Representant Elias Grønning  2017 
Representant Gerald Eriksson            2017 
Representant Sigmund Simonsen 2017  
Vara  Marianne Brødreskift  2017 
Vara  Geir Solem             2017 
 
Allidrett:               
Repr: Vidar Johansen                    2016-2017 
Repr: Jens Marius Belling               2016-2017 
Repr Jannicke Iren Dyrendal         2016-2017 
 
 

Ski: 
Leder Gerald Eriksson          2017 
Repr: Arne Håkon Schei       2017-2018 
Repr: Per Johan Fenstad      2017-2018  
Repr: Sigbkørn Oldren          2016-2017  
Repr: Marianne Brødreskift   2016-2017  
Repr: Hanne Halvei              2016-2017 
 
Fridrett:               
Leder: Magne Tung            2016-2017          
Repr:   May Lill Småvik       2016-2017 
Repr: Hans Petter Grønning 2017-2018  
Repr: Jan Petter Selbekk     2017-2018  
Repr: Norvald Grønning      2017-2018 
Repr: Sigmund Simonsen    2017-2018 
Repr: Johann Kårli              2017-2018 

Fotball:               
Leder:                             2015-2016  
Repr:  Hans Olav Rønning 2017-2018  
Repr:  Stian Osen              2016-2017  
Repr:  Torill H Nakken       2016-2017  
Repr: Elisabeth F Schei     2016-2017   
Repr: Robert Kilen            2017-2018 
Stadsbygd Sparebankhallen: 
Leder: Kristoffer Fjeldvær 2016-2017 
Repr: Ebbe Brødreskift     2016-2017   
Repr: Geir Ola Svarholt     2016-2017   
Repr: Anne Berit Berg       2017-2018   
Repr: Magne Nilsen          2017-2018  
Repr: Geir Vidar Johansen 2017-2018 
Repr: Morten Rødde         2016-2017    

 
Valgkomite: 
Leder: Stig B Mandal          2017 
   
Repr: Jon Bernhard Roten  2017  
   
Repr: Elisabeth F Schei      2017           
     
Vara: Trond Haugen     2017   

MEDLEMSKONTINGENT 2016 
 

Familie   -  700,- 
Aktive   -  400,- 
Passive  -  200,- 
Barn u/17 år  -  300,- 
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Storhaugrennet 2016. På vei mot toppen. 
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Fremtidsdrøm på vei mot realisering? Stadsbygd stadion 
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