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LEDERE I BYNESET IDRETTSLAG Lederen har ordet

I 2018 la Regjeringen fram stortings-
meldingen «Frivilligheita – sterk, 
sjølvstendig, mangfoldig». Her peker 
man på at frivilligheten skaper engasje-
ment, fellesskap, inkludering samt kul-
turell og demokratisk innsikt. Frivillig 
innsats er blant annet viktig for å sikre 
folkehelsa.
 Idretts-Norge er tuftet på frivillig-
het. Byneset IL ville ikke hatt mulighet 
til å tilby det aktivitetstilbudet vi har 
i dag uten frivillige som står på hver 
dag, hele året. Frivilligheten er viktig 
for idrettslaget og lokalmiljøet på By-
neset, men også for den enkelte. Det 
stilles av og til spørsmål om noen det 
finnes beregninger som sier noe om 
verdien av det frivillige arbeidet som 
legges ned i idrettslagene. Idrettsrådet 
i Hordaland beregnet dette i 2015 ut 
fra et estimert antall årsverk frivil-
lig innsats og hvor de la til grunn 
gjennomsnittslønn i Norge. Det mest 
sammenlignbare med Byneset IL er 
Øygarden hvor det var 732 medlem-
mer i idrettslaget (BIL hadde 748 pr 
31.12.18). Der er den frivillige innsat-
sen i idrettslaget i 2015 beregnet til 6 
460 000. Dette er selvfølgelig bare et 
tall som ikke beskriver den merverdi 
for samfunnet som ligger i det lokale 
fellesskapet og engasjementet. Men det 
er en god illustrasjon på et omfang det 

ellers er vanskelig å forstå.  
 Aktivitetsnivået i Byneset IL er 
veldig høyt og mange tar verv som 
trenere, lagledere o. l. Mange stiller 
også opp og bidrar på konkrete ar-
rangement, oppgaver. De siste årene 
har vi imidlertid erfart at det er stadig 
tyngre å rekruttere personer til å ta verv 
i styrene. For Fotballavdelingen er det 
andre år på rad at det må arrangeres 
ekstraordinært årsmøte for å velge et 
styre i avdelingen. I skrivende stund 
mangler avdelingen fremdeles kasserer 
og sekretær. Skal vi kunne opprettholde 
aktivitetsnivået, er vi avhengige av at 
man også vil bidra i administrasjonen 
av idrettslaget. Dersom noen ønsker å 
bidra, men ikke er blitt spurt, ta gjerne 
kontakt med undertegnede på leder@
bynesetil.no. 
 Vi går nå inn i sommersesongen 
med fotballcuper, St. Olavslopp, 
sjøsportaktiviteter, poengløp, trim, 
toppturer m.m. Mange muligheter til 
å oppleve idrettsglede og til å ta del 
i det fellesskap som idretten tilbyr. 
Mange muligheter til å vise Byneset 
ILs grunnverdier, Likeverd, Utvikling, 
Respekt, Toleranse (LURT), i praksis. 

Med ønske om en god sommer!

Kjære medlemmer og sambygdinger!

}

Oppslagstavla
STOFF TIL IDRETTSBLADET

Det er fremdeles mulig for andre lag og foreninger på bygda å bruke idrettsbladet for annonsering og informasjon.OBS!  Også annonsemateriell sendes til redaktøren.

UTLEIE AV KLUBBHUSET
Ta kontakt med Rolf Høyem på mobil 92699001

Utgivelser av idrettsbladet Byneset idrettslag 2019

Uke   6 Frist for innlevering av stoff er 16. januar. Bladet kommer i postkassene 6. februar

Uke 10 Frist for innlevering av stoff er 13. februar. Bladet kommer i postkassene 6. mars

Uke 23 Frist for innlevering av stoff er 15. mai. Bladet kommer i postkassene 5. juni

Uke 40 Frist for innlevering av stoff er 11. september. Bladet kommer i postkassene 2. okt.

Uke 48 Frist for innlevering av stoff er 6. november. Bladet kommer i postkassene 27. nov.

Jenter 15
Kun få dager før sesongstart var vi på nippet til å måtte trekke 
laget på grunn av at de var for få jenter til å stille lag. Jentene 
og trener/laglederteamet tok kontakt med tidligere lagvennin-
ner og inviterte dem til å komme tilbake.
I tillegg så har de fått med seg ei jente fra Heimdal - jentene er 
nå 9 spillere. 

Har du lyst til å spille fotball sammen med denne hærlige gjen-
gen med unge jenter så er det bare å komme på trening. 

I skrivende stund ligger jentene på 4 plass i serien.

Det er helt tydelig at jentene har det moro sammen på banen, 
vi ønsker samtidig Knut Rye velkommen som trener på By-
neset IL Fotball J15. Knut har tidligere vært trener for Byåsen 
kvinner Elite i topp serien og 1 divisjon. Nardo A-lag herre 3 
år i 3 div. Junior og rekrutt Strindheim herre. Byåsen Jr-herre. 
Sverresborg Jr-herre. Kretslag jenter i mange år, aldersbestemt 
alle klasser.

#jentanfrabøgda

Fotballavdelinga
Jenter 12 i farta
Jenter 12 ligger ikke på latsiden. Her er det trening i helg og 
ørk. Andre påskedag var det strålende treningsforhold på Rye. 
Treningen i vinter gir resultater. Jentene har hatt en gnistrende 
sesongåpning, med 14-2 over Skaun som råeste resultat så 
langt i serien. Nå står Strindheimcup og Storsjøcup for tur 
sammen med videre seriespill. Jenter 12 stiller med et 9er- og 
et 7er-lag i serien. 
Dyktige trenere, engasjerte foreldre, gode spillere, både spil-
lemessig og miljømessig, tyder på en god fremtid for denne 
gruppa!

Fotballavdelingen setter stor pris på 
hjelp fra bygdas bedrifter
Som alle andre lag og foreninger så er Byneset IL Fotball 
prisgitt støtte og hjelp fra bedrifter. Vi er så heldige som har 
flere trofaste sponsorer og hjelpere blant bedriftene i bygda 
vår, som vi synes fortjener en STOR TAKK! Takk for at dere 
er bidragsytere og gjør det mulig for barn, unge og voksne og 
få holde på med det de liker aller best, nemlig å spille ball og 
være en del av et lag. Fellesskap og aktivitet!
Mange er draktsponsorer, noen til flere lag og andre som f.eks 
Haugrønning er både draktsponsor og bidrar med utstyr som 
brukes til å brøyte fotballbanen om vinteren. 
Uten dem hadde vi ikke kunne holdt banen åpen om vinte-
ren for alle de som ønsker å spille fotball hele året. Og når 
vi trenger en lastebil for å kjøre bort ødelagte mål – så stiller 
dem villig opp. Fotballavdelingen setter STOR PRIS på alle 
bidragsytere og sponsorer og vil nok en gang rette en stor takk 
til alle og enhver. 

Håndball
OKEA-cup Kristiansund 26. – 28. april 2019
Byneset håndball jenter 12 (f. 2006) reiste på cup i Kristi-
ansund 26. april. Sesongens seriespill var over i slutten av 
mars. Vi endte på sisteplass. Jovisst spilte vi gode kamper, og 
vi vant noen også. Men marginene var ofte ikke på vår side. 
De sportslige forventningene til Okeacup var derfor ikke noe 
stort tema i forkant. Vi skulle på tur og ha det gøy! Vi trente 
og forberedte oss så godt vi kunne, og gjennomførte tre gode 
treningskamper før avreise.
Første kamp i gruppespillet mot Stjørdals/Blink ble ikke noen 

sportslig opptur. Vi hang rett og slett ikke med, hverken i an-
grep eller forsvar. Tap. Jentene depper ikke. Vi er vant med 
motgang. I kamp nr to, mot Sverresborg holdt vi følge i 12 
minutter, men «kollapset» de 8 siste minuttene. Tap. Jentene 
hang litt med hodet og virket litt oppgitt. Snarråde trenere var 
forberedt! Vi møttes i garderoben og jentene ble beordret opp 
på benken med ryggen til. Mens de holdt seg fast i knaggene 
la vi trenere frem de nye reservetrøyene. Orange, med navn 
på spiller og Byneset sin logo. Det ble suksess! Jentene strålte 

Sonekveld

Avdelinger og aktiviteter
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fornøyde og gledet seg til å bruke dem 
i neste kamp. Aure IL sto for tur i siste 
kamp i gruppespillet. Med godt forsvars- 
og keeperspill og et aggressivt angreps-
spill vant vi komfortabelt. 
Resultatene fra gruppespillet førte oss til 
B-sluttspillet. Nå er det vinn eller for-
svinn! Ørland ballklubb ble vårt første 
offer. Første hinder forsert! Kamp nr to 
i sluttspillet var mot Averøy. Tross et 
begredelig angrepsspill, berget vi så vidt 
med et fantastisk forsvars- og keeper-
spill (slapp inn ett mål på 20 minutter!).

Da er vi kommet til semifinale!!! Mot-
stander var laget jentene delte overnat-
tingsskole med og hadde blitt gode ven-
ninner med. Vanskelig. Dessuten, Verdal 
hadde vunnet årets seriespill nord i Trøn-
delag. I tillegg hadde Verdal tre busslas-
ter med supportere som «rulet» tribunen, 
mot Bynesets 5 – 6 trofaste foreldre. 
Det var et verdalsleven fra tribunen som 
vi aldri har opplevd maken til. Det var 
umulig å kommunisere med spillerne og 
spillerne slet med å kommunisere seg 
imellom. Vi trenere øynet liten mulig-
het for avansement, men mirakler har jo 
skjedd før. Og mirakel ble det! Det var 
Bynesjentene som førte kampen og ledet 
hele veien. Ettmålsseier og FINALE-
PLASS!!! Det ble en vanskelig seier. Å 
slå ut de nye venninnene føltes ikke bare 
godt. Mye følelser og mange tårer ble 
felt.  Men, de nye spilletrøyene hadde 
ført oss til en finale. Hvem hadde trodd 
at det skulle skje? Med mottoet «Orange 
is the new green» gikk vi inn i finalen 
med fornyet selvtillit. 
I finalen sto Ranheim sine jenter på an-
dre siden av banen, klare til å gruse by-
nesjentene, som havnet sist i seriespillet. 
Underdogs. Igjen. Nervøsiteten var til å 
ta og føle på. I alle fall hos oss trenere. 
Lagene fulgte hverandre tett. 20 minutter 
går fort. Ved ett minutt igjen på klokka 
står det 5 – 5. Ei av Byneset sine jenter 
kommer til god skuddmulighet. Skuddet 
flyr «milevis» over tverrliggeren. Dette 
blir tøft. Ranheims keeper kaster ut bal-
len, som havner midt i mellom to ran-
heimsjenter. «Ute av det blå» dukker ei 
bynesjente opp og snapper ballen, kon-
trer og setter ballen hardt i mål. Byneset 
leder 6 – 5 når Ranheim setter i gang et 
nytt angrep og det gjenstår 15 sekunder 
av kampen. Dette går veien!!! Men så 
kommer ei av Ranheim sine langskyt-
tere i et voldsomt klyv, hopper opp på 12 
meter og fyrer av et skudd. Byneset sin 
keeper er oppvakt og kaster seg i hjør-
net, men må likevel se ballen i mål. 6 – 6 
og tiden er ute!

Pust i bakken

Shopping til lørdagskvelden

Jubel mot Verdal Finaleseier!!!

Dommeren opplyser om ekstraomgang 
på 5 minutter. Trenerne må ta «stein, 
saks, papir» for å avgjøre hvem som be-
gynner med ballen. Vi vinner den, etter 
godt råd fra spiller som påberoper seg å 
være god på «stein, saks, papir»! Ballen 
bølger frem og tilbake. Ingen mål i net-
tet i løpet av disse 5 minuttene. Hva nå? 
Sudden death sier dommeren. Ny runde 
«stein, saks, papir». Vi rådfører oss med 
vår «stein, saks, papir»-ekspert. Hun 
sier: «Du hadde «papir» første gang? Da 
tar du «stein» nå. Dette ble sagt uten å 
nøle. Ranheim sin trener valgte «saks».  
Byneset starter med ballen. For en mu-
lighet vi har fått til å ta med oss seieren! 
Det bølger. Byneset bommer på første 
mulighet «NEI!!!» Ranheim følger etter, 
og bommer. Byneset får en ny mulig-
het, men misbruker også den sjansen! 
«Grrr!». Dette blir vanskelig. Et godt 
keeperspill og et oppmerksomt forsvars-
spill stopper også Ranheim sitt andre 
forsøk. Byneset får en tredje mulighet til 
å avgjøre. Jenten bygger opp et angrep 
og kommer i stor fart. Byneset presser 
på og trekker ut spenningen i lengste 
laget. Ranheim klarer ikke å stå imot 
presset. Byneset skårer og har dermed 
vunnet B-finalen. Mot alle odds, vil jeg 
påstå. Ellevill jubel, klemming og hyl! 
Vi reiste hjem fra Kristiansund med et 
stort smil om munnen. Jentene hadde 
hatt en bra reisecup, både sosialt og 
sportslig. Resultater over all forventning 
gjorde at trenerne sjekket resultatene 
hver dag den påfølgende uka, bare for å 
forsikre seg om at resultatene stemte. Og 
det gjorde de!

Siri Vaagland Klevset og 
Knut Sæther

Reisebrev OKEA cup 
2019 Jenter 11/2007
26.4 var ENDELIG dagen her. Spente 
jenter og foreldre møtte opp på Klett for 
å dra på OKEA cup. Med soveposer og 
liggeunderlag var vi klare for å erobre 
Kristiansund. Reisecup er gøy.
 På Sunndalsøra så stoppet vi for å 
spise medbragt matpakke i flott vær. 
Oppmann Tonje hadde sørget for å over-
raske oss med lagsjakker. Det hadde vi 
ventet lenge på. Vi har sett at j06-j05-j04 
har hatt jakker, og endelig var det nå 
vår tur. Tusen takk til håndballavdelinga 
som har sponset deler av jakkene.

Byneset håndball 
jenter 2006, sesongen 
2018/2019
Håndballsesongen er på hell og det er på 
tide å oppsummere sesongen. Vi har rik-
tig nok et par cuper igjen før vi tar noen 
uker ferie, men Trønder Energi serien 
sesongen 2018/2019 er historie.
Byneset håndball jenter 2006 består av 
13 tøffe jenter som nå har gjennomført 
sin tredje håndballsesong. Det er egent-
lig en ganske kort håndballkarriere, sam-
menlignet med mange andre 12-års lag. 
De fleste lagene vi har spilt mot i år, har 
vært med i både 6 og 7 sesonger. Så, det 
er ingen overraskelse at vi tapte de fleste 
kampene. Men, noen kamper ble vunnet 
og noen kamper endte med ett eller to 
måls tap. Sportslig sett er vi fornøyd.
Men vi ser oss ikke tilbake! Nå venter 
Okea-cup i Kristiansund i slutten av 
april samt Tillercup i slutten av mai. 
Frem mot disse cupene skal vi holde 
treningsviljen og treningsgleden oppe, 
slik at de andre lagene skal få merke at 
Byneset jenter 2006 er å regne med også 
fremover.

Knut Sæther/trener

Vel fremme i Kristiansund sjekket vi inn 
på Gomalandet skole. Luftmadrasser ble 
pumpet opp, og soveposene ble strukket 
ut samtidig som det ble ordnet med taco 
til alle jentene. Nå var vi klare for kamp. 
I vår første kamp spilte vi mot Kristian-
sund hvor vi gikk på et knepent tap 4-6. 
Men etter en dusj var vi like blide igjen. 
Senere på fredagen benyttet vi anlednin-
gen til å heie på de andre lagene fra By-
neset. Før vi samlet oss på klasserommet 
for litt lagskos. Over leggetid, og etter at 
vi burde ha sovet, så sovnet vi endelig. 
Natten brukte vi godt, og vi ladet opp 
mot en ny dag på cup.
 Lørdagen spilte vi 3 kamper, og vi 
vant alle kampene Averøy ble slått 
1-10, Leik slo vi 8-3, og Frosta slo vi 
6-10. Mellom kampene ble det også tid 
til litt shopping, og heiing på andre lag 
fra Byneset.
 Lørdagskvelden ble brukt til å være 
sammen med laget, og til å flørte litt 
med gutter. Litt sent denne kvelden også 
før det ble stille.
 Søndagen var det igjen kamp, og 
vi var klare for vår siste kamp denne 
cupen. Nessegutten sto på andre siden 
av banen, også mot de gikk vi seirende 
av banen.  6-8 ble resultatet. Totalt 40 
mål scoret vi totalt. Etter kampen fikk 
vi premie før vi startet på turen hjem til 
Byneset.  
 Vi reiste sammen med J10-J12 
og J13. Vi vil takke alle spillerne, og 
supporterne som kom å heiet på oss. 
Det er stor stas å spille når vi får slike 
heiarop. Tilslutt vil vi gratulere j06 med 
pokal hjem til Byneset. Gleder oss til vi 
begynner med sluttspill.

Foran fra ve: Line, Elise, Kristin, Karoline, Ayla.
Bak fra ve: Natalie, Mathea, Linnea, Ingeborg, Emma og Maren.

Rast på Sunndalsøra

Mathea, Bjørnar Bjørniss Byneset, 
Maren og Kristin
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Juniorgruppen Byneset il, ski
Juniorgruppen på Byneset il ski består av brødrene Olve 
Johansen Rye og Jørg Johansen Rye.

Olve har i sesongen 2018/2019 konkurrert i klasse menn 19-20 
år, og Jørg har konkurrert i klasse menn 17 år. Begge har del-
tatt i Norges cup junior på Konnerud og Åsen, samt NM junior 
på Savalen. Olve gikk også finalen i Norges cup’en på Lygna. 
Olve gikk to renn i Norges cup for senior i Hommelvik og på 
Lygna, mens Jørg gikk ett renn i Norges cup senior på Lygna. 

Olve har hatt stor framgang denne sesongen, og ble nr. 9 sam-
menlagt i Norges cup for junior, der det deltok ca 220 løpere i 
klasse 19-20 år. Olve vant Sparebank1-cup i Trøndelag.

Jørg har også prestert godt, med en beste plassering som nr. 24 
i Norges cup junior. Sammenlagt ble Jørg nr. 52, akkurat uten-
for grensen for å kunne gå finale. I Sparebank1-cup ble Jørg 
nr. 4 sammenlagt.

Guttene er fornøyd med fjorårssesongen, men hviler ikke på 
laurbærene. De har allerede startet oppkjøringen til neste se-
song, og både løpere og støtteapparat gleder seg til en ny vin-
ter med team Johansen Rye.

Guttene er svært ambisiøse og ønsker å satse langrenn på full-
tid i årene framover. For at dette skal være mulig er de på jakt 
etter sponsorer. Olve har basert på resultater fått sponsoravtale 
med et par utstyrsleverandører der han får rabatt på ski og 
skisko. De ønsker å stille opp for lokale sponsorer i form av 
markedsføring på klær og eventuelt bil, samt via sosiale me-
dier. Hvis noen er interessert i å gå inn med sponsormidler for 
en eller begge gutten, så ta gjerne kontakt.

St Olavsloppet 2019
Ski/friidrettsavdelingen har meldt 
på lag til St Olavsloppet som i år 
arrangeres for 32. gang. 
Vi har stilt lag i alle år med opptil tre lag på det meste. 
I år stiller vi med et lag i mosjonsklassen.
Løpet består av fire dagsetapper på totalt 340 kilometer, 
hvorav de fleste går på asfaltert vei. Lagene som deltar er 
vanligvis både konkurranse- og mosjonslag, men flertallet 
stiller i mosjonsklassen.
Løpet starter i Trondheim onsdag 26. juni og avslutter i 
Östersund lørdag 29. juni.
Vi har allerede en del interesserte men erfaringsmessig 
blir det som regel en mulighet for alle som ønsker å være 
med. Alle etapper har individuell tidtaking. 
Hvis du vil oppleve spenning, glede, sosialt fellesskap og 
mye mer, må du være i St Olavsloppet.

Er du interessert, send en melding eller ta kontakt med en 
av oss på telefon:
Remi Solem: 958 75 993    /    Edvind By: 957 58 796

Byneset J-10
Den 26.-28.april dro 14 jenter fra 2008-årgangen sammen med 
foreldre og trenere til Kristianund for å delta på OKEA-cup. 
Jentene er fra forskjellige skoler, men mange har spilt håndball 
sammen noen år allerede. Det var en spent gjeng som skulle på 
sin første reisecup. Cupen ble en stor suksess, og jentene had-
de fine opplevelser både sportslig og sosialt. De spilte mange 
kamper, da vi hadde meldt på to lag, og kampene foregikk 
både på kunstgress og i hall. De gleder seg allerede til neste 
års reisecup, som kan sies å være årets høydepunkt. OKEA-
cup var en fin avslutning på sesongen for J-10. Nå skal vi delta 
på Tiller-cup 23.26.mai, så tar vi fatt på en ny sesong etter 
sommerferien. Her er noen bilder fra cupen: Byneset J-10

Ski/friidrett Informasjon fra skiavdelinga
Denne vinteren har vi hatt felles skitreninger med Leinstrand IL på 
Skogly arena, Ringvål. Dette samarbeidet har fungert bra, vi har stilt 
med to trenere (Ole Wiik og Vegard Stensheim) sammen med Lein-
strand sine egne. Sesongen startet med barmarkstreninger i lysløypa 
på Skogly etter høstferien, videre var det felles skisamling for begge 
lagene i Ramundberget, Sverige. Dette er alltid populært og i år var det 
36 ivrige deltakere fra Byneset IL og omtrent like mange fra Leinstrand 
som deltok. 
På etterjulsvinteren fortsatte treningene med ski på beina i Granåsen, 
der var det kjørt ut snø fra forrige sesong. Etter kort tid kom det bra 
med snø på Ringvål og treningene fortsatte der resten av vinteren. 
Det er arrangert 3 poengrenn og Bynesmesterskap på ski i lysløypa på 
Klefstadhaugen. Deltakertallet har vært stabilt på rundt 30-35 delta-
kere på hvert skirenn. Byneset IL har også stilt lag på flere stafetter i 
sesongen, bla. Heimdalssprinten, Buviksprinten og Ranheimstafetten. 
Sesongen ble avsluttet 30. april med utdeling av premier for poengrenn 
og Bynesmesterskap 2019.

Ski/friidrett
30. april hadde ski/friidrett sesongavslutning med premieutdeling for 
poengrenn og Bynesmesterskapet. Fullt hus på Stormyra med pizza til 
alle.  
Veldig hyggelig at det har deltatt over 40 barn på poengrennene i vin-
ter. Gleder oss allerede til neste vintersesong og håper at alle gamle og 
nye blir med.
I mai/juni starter vi med poengløp på Klefstadhaugen samt Bods-
bergheia opp.  Følg med på facebooksiden til ski/friidrett.
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Kassesalg av nyplukket jordbær og bringebær
Blandings- og bjørkeved i 1000 liters sekker

Utleie av næringslokaler
Drenering med Rådahlshjul

 Olav Opland Opland Søndre Mobil: 932 19 569 Olav Opland

Denne våren har vi hatt en veldig fin 
sesong, og vi avsluttet nylig den ordi-
nære sesongen med innetreninger. Det 
har vært kjempebra oppmøte, og hele 
48 betalende medlemmer. I snitt har det 
vært med 20 personer på hver eneste 
trening i hele vår, og tilbudet ser ut til å 
fenge mange. 
Variasjonen med både puls-trening, yoga 
og styrketreninger er bra, og flere har 
betalt for å bli med på alle tre treningene 
hver uke. 

Vi har medlemmer fra tjueårene til syt-
tiårene, og tanken med treningstilbudet 
er at det skal kunne passe alle. Man yter 
det man selv ønsker, og trenerne gir gjer-
ne tips om alternative øvelser om man 
har vondt i et kne, i skuldre eller annet. 

Tilbudet i vår har vært yoga på manda-
ger, puls-treninger på onsdager og tabata 
(styrke/intervall-trening) på søndager. 
Denne oppsettingen har ført til at ekstra 
mange har vært med på treningene den-
ne våren, og vi håper å kunne tilby noe 
lignende til høst-sesongen. 

1. Mai 
1. mai hadde trimavdelingen sin årlige 
servering ute på trimboksene. Været 
kunne ha vært noe bedre, men det stop-
pet ikke spreke Bynesinger i å komme 
seg ut på tur. Trimavdelingen vil rette 
en ekstra stor takk til alle våre frivil-
lige som steker vafler, koker kaffe og 
holder tradisjonen i live; Tora Rømo, 
Marit Opland Brujordet, Siri Wik, Hilde 
Haugrønning, Erlend Stein og Kristin 
Gabestad Nørsett. 

Nytt tilbud i mai-august!
Vi har et nytt tilbud for utprøving, og 
i mai, juni og august vil Ida Johansen 
Bjørnbeth tilby styrketrening (tabata/
pulstabata) annenhver mandag disse 
dagene: 
Mandag 13. mai, 27. mai, 10. juni og 5. 
august. Treningen vil foregå innendørs, 
hvis ikke været er helt fantastisk. Prisen 
er 120 kr samlet for disse dagene, og 
prøves ut for å se om innetrening kan 
være aktuelt også på sommeren. 

Onsdagsturer på Byneset.
Onsdagsturene er i gang. Onsdag 8. mai 
gikk turen over Hoemsmarka, via ”Bek-
ken” og Langørgen. Hele sommeren 
gjennom vil det være turer hver onsdag 
kl 18.00 rundt om på Byneset. Dette er 

et gratis lavterskel-tilbud, og man kan gå 
i hyggelig lag med andre turglade. Dette 
ledes av primus motor Tora Rømo, som 
tidligere, og hun legger ut informasjon 
om turene på vår Facebook-side: Byne-
set Trimgruppe noen dager forut for hver 
tur. Hun kan nås på telefon 90694824, 
om du ikke er på Facebook. Da kan du 
bli med på en sms-liste for å få informa-
sjon om turene. 

Trimbokser.
Ellers er ”Trimboksene” klare rundt om 
på Byneset, for innskriving av de som 
er ute og går. Vi har mange turglade 
sambygdinger, og det er hyggelig at 
folk skriver seg i bøkene og «samler på 
bokser». 
Byneset Trimavdeling er hele 30 år i år, 
og vi ønsker at enda flere blir med ut og 
går tur. 
Vi har postkasser med blokk hvor man 
kan skrive seg inn, og man kan samle 
turer ved å ta med seg et ark som ligger 
i postkassen, og fylle ut for sin egen del. 
Til høsten kan denne overleveres til oss i 
trimstyret, og her vil vi kunne få oversikt 
over hvem som har gått flest turer, og det 
trekkes som regel ut noen vinnere som 
hedres i Idrettsbladet. De ulike trimbok-
sene er plassert rundt om på Byneset, og 
nærmere beskrivelse for hvor du finner 
de ulike stedene med postkasser, ligger 
på våre nettsider; Bynesetil.no.

Boksene er her: 

Gaustad-Myrsund
Spongdal-Knausen
Bergskaret
Nestingan
Prestgården
Sjøhagen-Vevik
Høstad
Bjørnhaug v/Saga
Hangervollen
Heisjøen
Esp
Bjøra
Hoem
Elsetåsen
Gamle Bynesvei
Grøsetbakken

Toppturer, samle topper fra 1. mai til 
1. september!
I anledning vårt 30-årsjubileum, er det 
ønskelig at enda flere kommer seg ut 
på tur på våre kjempefine topper her på 
Byneset.

Det er snakk om 7 topper: Hangervåttan 
(272 m.o.h), Bosbergheia (537 m.o.h), 
Bykleivåsen (437 m.o.h), Bjørnarå-
sen (396 m.o.h), Skogstadkjølen (290 
m.o.h), Flakkheia (454 m.o.h) og Stor-
heia (565 m.o.h). For alle de som går på 
samtlige av disse toppene i sommer, vil 
det vanke en premie. På hver topp kan 
man finne et skjema, og en «kode» for 
hver topp, som man fyller ut og leverer 
til Trimavdelingen når sesongen er slutt.
Vi håper du blir med!

Vi vil «kickstarte» samlingen av top-
per med å bli med på «Storheia» opp 
1. juli. I år er første gang på mange år 
idrettslaget har trimboks der Bynesinger 
kan registrere turer til Bymarkas høyeste 
punkt. I anledning «Storheia opp» arran-
gert av Olaf og Elin Olsen og Rune og 
Vigdis Vikan, vil det være en høytidelig 
åpning av den nye trimboksen. Gjennom 
«Storheia opp» - arrangementet har flere 
blitt kjent med denne løypa, og toppen 
ble derfor et naturlig valg for ny trim-
boks. 1. juli er trimavdelingen på plass 
og deler ut et registreringsskjema der 
man krysser av for hvilke topper man 
har vært på. Møt opp på Spongdalsvegen 
376 1. juli kl. 18. «Storheia opp» ligger 
også som «arrangement» ute på face-
book, «Storheia OPP 2019». 

Høsten
Til høsten tar vi sikte på å starte tre-
ningssesongen ca 25. august. Dette vil 
det bli mer informasjon om når det nær-
mer seg. Følg oss gjerne på Facebook: 
Byneset Trimgruppe.

Vennlig hilsen styret i 
Byneset Trimavdeling

Trimavdelinga

GRATIS MOBILITETSGARANTI

Får du utført originalservice på bilen din hos 
oss, får du 12 mnd Mekonomen Mobilitet. 
Dette gir deg assistanse uansett årsak og er 
en ekstra sikkerhet vi ønsker å gi deg som 
kunde hos oss.

Spør oss om dette neste gang du har bilen 
på verksted!

• Å handle lokalt gir deg mye mer enn 
 produktet/tjenesten du kjøper
• Å handle lokalt bidrar til at vi kan 
 opprettholde det brede utvalget i 
 lokalsamfunnet
• Å handle lokalt bidrar til at bedrifter 

får muligheten til å gi ditt barn 
sommerjobb, støtte idrettslaget eller 
sponse premier til skolekorpsets 
loddsalg

Støtt opp om det lokale næringsliv!

Stikk gjerne innom, eller ring
917 60 933 for et godt tilbud

HUSK! Vi utfører 
service på alle 
bilmerker, dette 
går ikke ut over 
evt. garanti på 
bilen.

- ditt lokale verksted
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Vi jubilerer, og ønsker å invitere flere!

Folkvang er snart tilbake i bedre form enn på 
lenge, på tross av at huset har 90 års jubileum 
i år. De Ungea Håp fylte 120 år i 2018 og må 
sies å være godt voksen, men særdeles ung i 
tanker, ord og gjerninger. Ubeskrivelig mange 
timer er lagt ned i frivillig arbeid både i DUH og 
Folkvang, mange har bidratt med økonomiske 
midler eller på annet vis gitt sitt bidrag. Vi er 
derfor fryktelig stolte av å kunne invitere bygda 
til feiring av både DUH og Folkvang. Det å få 
muligheten til å være en del av å videreføre den 
kulturhistorien både DUH og Folkvang er for 
Byneset, gir mening og trua på de fortsatt har en 
verdi og historie for de som bor på Byneset.
Selvsagt er vi også stolte over å kunne vise frem 
et oppgradert, restaurert Folkvang som er klar 
for å ivareta, og ønske velkommen til også frem-
tidige generasjoner på Byneset.

Dette må feires, så derfor planlegger vi to ulike 
arrangementer til høsten, slik at bygda skal få 
feire disse to sammen med oss.
Sett av lørdag 7. september, da har vi planlagt 
familiedag for store og små, hvor lag og orga-
nisasjoner på bygda er med oss og fyller dagen 
med aktiviteter og utstillinger. På kvelden blir 
det pubaften med trubadur og Bynesquiz.
Lørdag 19. oktober blir det festforestilling med 
festmiddag, underholdning og dans.

Som en del av feiringen, ønsker vi å lage en his-
torisk oversikt med bilder og tekster opp i gjen-
nom tidene, både om DUH og om Folkvang. 
Vi etterspør derfor bilder som eventuelt finnes i 
privat eie på og utenfor bygda. Kan vi få låne og 
skanne disse til dette formålet, gjerne med histo-
rien og årstall for fotograferingen?
Har du bilder så ta kontakt på tlf. 415 11 277.  
Vi henter og bringer bildene tilbake etter lånet.

Nærmere info om familiedagen og fest-
forestillingen vil komme, så følg med.

Mvh. De Unges Håp og Husstyret i Folkvang

Folkvang 90 år i 2019

De Unges Håp 120 år i 2018

LOPPEMARKED I FOLKVANG
Årets loppemarked i Folkvang blir lørdag 21 og søndag 22 september.

Som tidligere har vi lite med lagringsplass så vi håper  de fleste kan  
vente med å levere lopper til uka før, men kan du ikke vente, tar vi det. 
Lopper er det meste, unntatt bøker, store el -varer og store møbler. Så 

det er bare å rydde i skap, skuffer, loft og kjeller.
Er du i tvil eller har spørsmål, ta kontakt.

Mvh. DUH og Husstyret

SJEFSSUPPORTER
 
Sivert Vevik ble kåret til sjefssupporter og hyllet 
av Jenter 12 etter hjemmeseier i kveld. Som bevis 
fikk han overrakt Byneset IL hoodie av leder i 
Fotballavdelingen Vibeke Langørgen og Jenter 12 
med trykt sjefssupporter på.
For oss som var til stede på kamper sammen med 
Sivert under Storsjøcupen i sommer er det ikke 
noen tvil, Sivert er Byneset IL Fotballś sjefssupporter! 
Med tommene sin lager han liv og stemning på kampene.

Vi hadde sesongåpning tradisjon tro den 1. mai selv om det var 
litt dårlig vær, men deltakelsen var forholdene tatt i betrakting 
god. Vi har også startet opp sjøsportaktiviteter på torsdager. 
Det er mest fokus på seiling i jollene våre, men det vil også 
bli kajakk og sup for de som vil prøve dette. Vi har treninger 
på torsdager 17.30 til 20.00. Så det er bare å stikke innom for 
de som er interesserte. Det vil bli arrangert «våttkort kurs». 
Datoen er ikke satt enda, men det kommer info om dette på 
sjøsport sine sider på facebook. Det kan hende det har blitt lagt 
ut så ta en sjekk! 24. mai hadde vi 10 års jubileum, det vil det 
bli skrevet mer om i neste blad, da denne teksten er skrevet før 
den 24. mai

Sjøsportgruppa

Lek, moro og eleganse på 
Byneset
Rytmisk Gymnastikk er en elegant og flott idrett.

RG er en kombinasjon av kroppstekniske vansker, 
redskapsvansker i bevegelse etter musikk.
Den kan godt sammenlignes med dans, men her har vi også 
fem redskap å velge imellom.
Tau, Ring, Ball, Køller og Vimpel. Harmonien mellom 
kroppen, redskapet og musikken utgjør en helhet.
I RG lærer man ulike bevegelser som hopp og sprang, 
balanser, piruetter, kroppsbølger, og danseserier.
Idretten gir allsidig trening av kroppen, gir god 
kroppsbevissthet, og selvtillit.

Byneset RG har mange arrangement for sine gymnaster:
Oppvisninger, Kretsmesterskap, juleshow, barne- og ungdoms 
stevner, nasjonale og internasjonale konkurranser.
Det viktigste for Byneset RG er at alle gymnastene under 11 år 
starter med Dans, Lek og Moro.
Det er viktig med fellesskap og godt samhold.

I Byneshallen trener Byneset RG sine gymnaster 1-3 dager i 
uka.

Våre partier:
1-3 klasse 6-8 år. Grunn trinn 1 (Lek og moro)
3-5 klasse 7-10 år. Grunn trinn 2 (Lek og moro, 
  og litt grunnleggende trening) 
4-6 klasse 9-11år. Grunntrinn 3 (Grunnleggende   
  trening, Lek og moro)
Bredde 10 år og opp
Konkurranseparti /uttak. 10-20 år

Den første uka i September starter vi vårt Høst semester.
Da er alle velkommen til å prøve RG, for å finne ut om det er 
en idrett de ønsker å starte med. 
Det blir lagt ut plan over tidspunkt og partier på Byneset RG 
sin Facebook gruppe.
Her er et fellesbilde av våre flinke gymnaster fra sist 
Kretsmesterskap i Byneshallen. 

Byneset RG er en fin arena for barn og ungdom for sportslig 
aktivitet, vennskap og sosialt samhold.

Bildene er fra avslutningen med Allidretten 3-5 år hos Lene 
Brå, en av aktivitetslederne på 5-årsgruppen.

Barneidretten

Utfører alt innen hage og gårdsplass arbeid 

Ta gjerne kontakt for gratis befaring på 95067980 

• Støttemurer 
• Drenering
• Ferdigplen 

• Hageplanlegging
• Beplanting
• Beleggningsstein 

Anleggsgartner
Marius Megård

Anleggsgartner
Marius Megård

+47 950 67 980
marius@megard.no

Bynesveien 629
7070 Bosberg

Utgiver: Byneset idrettslag
Fungerende redaktør: Marianne Jordhøy,  tlf. 988 49 402,  e-post: marjordh@trondelagfylke.no

Hjemmesider: http://urlm.no/www.bynesetil.          
 https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/hjem/?fiksId=1117

707074



Personbilverksted
Lastebilverksted
Bensinstasjon
Transport

Tlf. 73 95 66 50

- Ditt lokale verksted

www.haugronning.no

Vi støtter idretten på Byneset

Laila og Kolbjørn Frøseth
Myrsundveien 28, 7074 SPONGDAL

Tlf. 926 63 770

KLUKK-KLUKK
       eggutsalg
KLUKK-KLUKK
       eggutsalg

SPONGDAL   -   Tlf. 476 18 273

Vi utfører nybygg-tilbygg-rehabilitering-varme-sanitær

Glenn Jacobsen 40694600 • Terje Meek 40694700

Utleie av trivelige og godt 
utstyrte lokaler i Folkvang.
For leie ta kontakt på E-mail: 
utleiefolkvang@gmail.com
Mobil: 476 47 460

POST OG DAGLIGVARER MM.
7070 Bosberg    Tlf.: 72 84 36 10    Fax: 72 84 59 79

DIN NÆRBUTIKK

Vi utfører bl.a vaktmestertjenester, 
tre-felling, div. snekkeroppdrag, små 
maskinoppdrag, graving med beltegraver.

7074 Spongdal  Tlf.: 926 91 400

BRANNSIKRING

Telefon 92 68 25 55
www.rhprosjekt.no

Ønsker du å støtte idrettslaget med en annonse? 
Vennligst kontakt Marianne H Jordhøy, tlf. 988 49 402

REGNSKAP FRA A TIL Å
Til både små og store bedrifter, tjenester innen regnskapsføring, 

rapportering og økonomisk rådgivning. 
 Vårt fokus – din tid mer effektivt  

72 87 82 00             melhusregnskap   www.melhusregnskap.no

Tlf: 
72 59 19 01 

Mob. Geir: 
917 50 067

Cafe 
Catering
Selskap 
Kaker

BILSALG-KJØP-INNBYTTE-FINANS
60 års erfaring – stort kontaktnett   99693051  -  92451283

Tlf. 
928 35 560

E-post: jacsnekk@online.no

Odd Niklas 
Haugrønning

Kassesalg av nyplukket jordbær
og bringebær

Mobil: 930 48 756

Utfører alt innen hage og gårdsplass arbeid
• Hageplanlegging	 • Støttemurer
• Beplanting	 • Drenering
• Beleggningsstein	 • Ferdigplen

Ta gjerne kontakt for gratis befaring på 950 67 980

Fremstad & Rokseth as
RINGVÅLV. 22, 7080 Heimdal

AUT. ELINSTALLATØR

Alt av elektroinstallasjoner i Trondheimsområdet.
Velutstyrte biler og montører som yter topp service.

Tlf: 72 8 4 67 75
firmapost@fremstad-rokseth.no

www.fremstad-rokseth.no

Vi utfører:  Vi leverer:
• Graving • Grus og pukk
• Transport • Sprengtstein
  • Matjord

Lars Høyem AS  -  tlf. 95 80 16 01  
E-post: roger@hoyem.no  –  www.hoyem.no

Mekonomen Bilverksted på Flatåsen
Tlf: 99 44 89 00 // Kundemottak@autokonsult.no
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