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Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag
25. november 2009
1. Godkjenning av dagsorden.
2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under
møteboka.
3. Behandle lagets årsmeldinger, herunder gruppenes
årsmeldinger.
4. Behandle lagets regnskap, herunder gruppenes regnskap i
revidert stand.
5. Behandle innkomne forslag
6. Fastsette medlemskontingent.
7. Vedta lagets budsjett, herunder gruppenes budsjett.
8. Bestemme lagets organisasjon.
9. Valg.

Innholdsfortegnelse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dagsorden årsmøte.
Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag.
Årsmelding fra Stadsbygd banen
Årsmelding fra Skiavdelinga
Årsmelding fra Friidrett
Årsmelding fra fotball
Årsrapporter fra fotballagene
Rapport fra Espen Rian
Bilder fra idrettsåret
Regnskap & Budsjett
Balanse
Valgt på årsmøtet 2008

Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag.
Styret i hovedlaget har bestått av:
Leder: Arild Høston
Nestleder: Geir Solem
Sekretær: Per Inge Tung
Kasserer: Richard Tønnesen
Styremedlem: Amund Grønflaten
Styremedlem: Hege Flytør
Varamedlem: Marit Roten
I tillegg inngår følgende gruppeledere i styret:
Ski: Gerald Eriksson
Friidrett: Ebbe C. Brødreskift
Fotball: Kristoffer Fjeldvær
Allidrett: Marius Rønningen
Granlund: Magne Nilsen
Aud K. Morken var representant i hovedstyret
i starten av perioden, men måtte trekke seg.
Amund Grønflaten rykket da opp fra vara til
fast representant i styret.

denne gruppa - lider fortsatt under kumerlige
forhold og vi ønsker en videre utvikling av
anlegget så snart det lar seg gjøre.
Allidrette - rekruteringsfabrikken - har også i
år bidratt solid til å øke interessen for idrett.
Gir vi barna en positiv opplevelse er spiren
sådd til en tilhørlighet til laget.
Meget viktig aktivitet for lagets framtid og all
honnør til styret og leder i allidrettsgruppa for
godt arbeid i året som har godt.
Skigruppa står forran sesongen og det er
med spenning vi ser fram til denne.
Løypetraseen er oppgradert med nye lys og
bruer, samt rydding av løypene.
Dermed skal det ligge til rette for en
spennende og innholdsrik vinter med mye
aktivitet. Vi håper på snø og kalde dager slik
at forholdene ikke skal være et hinder for
aktiviteten.
Vil berømme styret og ledere for meget godt
arbeid.

I løpet av 2009 er det avholdt 5 styremøter og
2 arbeidsmøter.
En ekstra takk rettes i år til Mentor Magne
Regner med en økt frekvens på antall møter i Nilsen for meget god oppfølging av utdeling
løpet av 2010.
av telefonkataloger og alltid et "JA" på lur når
spørsmålet om hjelp dukker opp.
Stadsbygd Idrettslag har også i år hatt topp
aktivitetsnivå i alle grupper. De årlige
Laget har i år hatt en opprydningsaksjon ihht
arrangemeneter er gjennomført med glans og økonomi, vi har i regnskapet i år lagt inn
det er flott å se den innsatsen som legges
tapte fordringer fra tidliger år slik at vi kan
ned.
starte med blanke ark i 2010.
Dette gjør at lagets overskudd er sterkt
Fotballen, den største grenen i laget - styres
redusert, noe vi ser vil bedre seg betraktelig i
fortsatt med stødig hånd av et meget
2010. Det er fortsatt en utfordring med
kompetent styre og ledere.
økonomien.
Stor interesse fortsatt for grenen og høy
Grasrotandelen tilfører laget litt mindre enn
aktivitet både i uka og i helgene.
først antatt og vi oppfordrer alle som ikke har
Gode resultater fra turneringer rundt omkring valgt å støtte noe via denne flotte ordningen
og ikke minst Norway Cup med flott
om å registrere seg.
mediaomtale - prisverdig.
Laget vil takke hovedsponsorne våre, ITAB
Rekruteringen er bra og utviklingen gir
og Stadsbygd Sparebank som i tillegg til årlig
positive resultater.
avtale også bidrar i flere tilfeller med
økonomisk støtte til enkeltprosjekter.
Friidrettgruppa har også fortsatt sin positive
I tillegg har Bunnpris også i år bidratt
trend, her må også styret i gruppa og ivrige
ekstraordinært.
ledere berømmes.
Flotte resultater fra våre talentfulle utøvere
Når det gjelder videre utvikling av
med flotte mediaomtaler for laget friidrettsbane og gymsal ble det fullt stopp i
kjempepositivt!
dette arbeidet på grunn av grunnforholdene
Det skal bli spennende å se videre utvikling av lengre opp i bygda. Elva må sikres og all
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Forts. Stadsbygd Idrettslag
Byggeaktivitet må vente til dette er gjort. Det
betyr at laget har lagt gymsalen død og
mener at Rissa Kommune må finne
alternativ lokafkasjon for denne slik at barna
kan få god fysisk fostring i skoletida
Laget opprettholder arbeidet med å utvikle
banen til et bedre firidrettsområde og det
jobbe med å skaffe mer plass sør for dagens
anlegg. Også denne utbyggingen må legges
på is intill videre, men planlegging og
papirarbeid opprettholdes.
Vi vil takke alle aktive, trenere, tillitsvalgte,
medhjelpere og frivillige for ett flott år og
suveren innsats i året som har gått og ser
fram til å jobbe sammen med dere i året som
kommer.
Leder vil også takke det sittende styret for
meget god jobb og er meget komfortabel
med at alle medlemmer velger å fortsette i
sine verv ett år til. Dette er meget viktig for
kontinuiteten i laget og styrker det videre
arbeidet fremover.
Stadsbygd november 2009
Arild Høston, Geir Solem, Per Inge Tung,
Richard Tønnesen, Hege Flytør og Amund
Grønflaten
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Stadsbygd banen
Styret har bestått av følgende medlemmer:
Leder: Arild Høston
Nestleder: Geir Solem
Sekretær: Per Inge Tung
Kasserer: Richard Tønnesen
Styremedlem: Amund Grønflaten
Styremedlem: Hege Flytør
Varamedlem: Marit Roten
Stadsbygd banen er utskilt fra Stadsbygd Idrettslag som en egen juridisk enhet, med eget
regnskap og eget styre.
Stadsbygd banen har inngått leieavtale med fotballavddelinga, som har enerett til bruken
av banen. Banen leies ut til Stadsbygd Skole til gymaktivitetsområde. Dette gjelder også
garderobeanlegg. Fotballavdelinga kan fremleie banen til tredjepart, feks andre lag og
klubber.
Det har også i 2009 vært meget stor aktivitet på banen. Treninger og kamper for fotball fra
tidlig vår til sen høst. I tillegg bruker allidrett og firidrett området for sine aktiviteter. På
grunn av banens eminente beskaffenhet kan vi ha lang sesong på banen og treningen kan
opprettholdes uansett vær.
Her har laget fått valuta for pengene.
Vedlikeholdet av banen er en utfordring, og da tenker en ikke bare på selve banedekket
med slådding, rydding og brøyting. Også området rundt banen må holdes i hevd og her vil
styret takke alle frivillge som har stilt opp på dugnad. Laget vil rette en ekstra takk til Geir
Vidar for ståpåvilje og nidtidig arbeid med å holde banen tipp-topp. Det arbeides med å
nedsette en egen banekomite slik at arbeidet fordeles på flere og at denne jobbe ikke blir
en ensom jobb.
Banen er oppgradert med flere lyskastere og dette er en merkbar forbedring utover sene
høstkvelder. Lysstyrken er nesten dobblet og samlet effekt på lyskasterne er 24.000 W.
Flott dugnadsjobb og kjempebra resultat.
Det jobbes fortsatt papirmessig med å få utbedret friidrettsområdet selv om planene ble
lagt litt på is i forbindelse med grunnundersøkelsene. Dette gjør at vi kan gjøre
forberedelsene enda bedre og den dagen det blir grønt lys er vi meget godt forberedt. Vi
ønsker også å utvide anleggets areal slik at vi kan få kastøvelser på plass i nærområdet.
Vi vil takke alle medhjelpere og dugnadspersonell for super innsats i året som har gått og
ser fram til videre godt samarbeid i året som kommer.
Styret
Stadsbygd Banen
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Årsmelding skiavdelinga.
Skisesongen 2008/2009 startet med barmarkssamling i Granlund. Snøen kom rel tidlig, men
skigruppa valgte å benytte Vanvik skistadion pga veldig gode forhold i deres anlegg, noe Vanvik
ski satte pris på. Oppmøtet steg utover sesongen og var enkelte kvelder opp mot 50 stk.
Fra og med desember ble Granlund brukt og under svært gode forhold sesongen igjennom. Det
viste seg at løypemaskina fungerte bra etter service, og like gode forhold for skitrening måtte
man reise langt etter. Dette viste seg også i form av at det stort sett var folk i skiløypa hver
eneste kveld.
Telenorkarusellrennene ble også i år gjennomført med ca 60 deltakere. Som i 2007/2008 ble
disse rennene kjørt i helgene på dagtid.
Granlundrennet 31.01.09. Ca 70 deltakere. Klassisk stil
Einriderennet gikk av stabelen 15.02. Ca 60 deltakere. Sprint fristil.
Storhaugrennet gikk av stabelen i god tradisjon med start fra Granlund skiarena. Det deltok i alt
ca 190 løpere som er en fin økning fra i fjor. Dette til tross for at vi hadde et tett snødrev med
vanskelige smøreforhold. Mildt i de lave områdene og kaldt i høyden over Storhaugen. Sikten var
til tider lik null på toppene pga sterk vind og snø. Samarbeidet med Vanvik il fungerer meget
tilfredsstillende.
Klubbrennet ble todelt i år. Ei helg med langrenn og ei helg med kombinert. Det deltok ca 40 på
langrennsdelen og litt mindre på kombinert.
Løype maskina fungerte stort sett tilfredstillende igjennom sesongen til tross for mange timers
bruk. Traseen som ble tilbudt i Granlund var stort sett meget bra. På slutten av sesongen ble det
etter hvert mere og mere tydelig at utstyret er gammelt, og dermed måtte våre sponsorer trå til
igjen. Turbo ble skaffet tilveie av Ragnar Solem som kjenner noen i alle verdensdeler. Turbo ble
skaffet fra Frankrike til brøkdelen av det som var forventet, og maskina ble igjen operativ.
Granlund skiarena har i høst gjennomgått noe som må karakteriseres som en totalfornying.
Traseene har blitt breiere, skog ryddet, bergknauser jevnet ut, nye broer skaffet tilveie, stadion
planert og nye trase anlagt i 5 kilometeren. Stor takk til alle som har bidratt i denne forbindelse.
Også en takk til velvillige grunneiere.
Lysarmaturer er skiftet i hennold til regelverket, også dette på dugnad.
Ski gruppa ønsker å takke alle som har vært innvolvert i forbindelse med trening, skirenn,hopp
og dugnadsinnsats i arenane.

Med vennlig hilsen skigruppa.
Jan Kåre Hjellupvik, Per J Fenstad, Astrid Fjærli, Per Einar Stranden, Arne Kosberg , Per
Raudberget og Gerald Eriksson.
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Årsmelding friidrett.
bedre dag for både utøvere og funksjonærer.
Friidrettsgruppa har i 2009 bestått av Ebbe
Brødreskift (leder), Magne Tung, Norvald
Grønning, Gunn Eirin Melhus, Hilde Helseth og
Steinar Rostad.
I 2009 arrangerte friidrettsgruppa terrengløp,
duathlon, Måneferden, banestevnene
Bunnpris-lekene og Stadsbygd-lekene og til
slutt idrettsmerkeprøver.
Terrengløpet ble som vanlig arrangert på
vårparten ved museet Kystens arv. Det var
god deltagelse med 63 startende, de fleste i
de yngste årsklassene slik som det pleier å
være. De yngste var også godt representert
under Stjørnastafetten der vi stilte tre
knøttelag, ett gutte lag, ett jente lag, ett
senior lag og ett veteranlag. Neste år får vi
prøve å tromme sammen ett damelag også.
Nytt av året var banestevnet Bunnpris lekene.
Stevnet ble avholdt søndag 7. juni i flott vær
og vi fikk se mange gode prestasjoner av de
totalt 67 startende. Til og med seniorer og
veteraner slengte seg med og kastet glans.
Noen med hell – andre ikke. En stor takk til
Geir på Bunnpris Stadsbygd for samarbeidet
og sponsingen av premier til stevnet. Vi håper
å kunne videreføre og videreutvikle dette
stevnet til å bli en årlig tradisjon i årene
fremover.
Årets duathlon hadde 36 deltagere. Dette var
en gledelig økning fra i fjor og det kan se ut til
at dette arrangementet har godt potensial til å
vokse seg større i årene som kommer.
Friidrettsgruppa kommer til å satse på å få
med flere mosjonister neste år slik at
konkurransepreget kanskje blir tonet noe ned.
Stadsbygd-lekene ble i år arrangert lørdag 5.
september. Det ble en nedgang i
deltakerantallet fra i fjor da det i år bare var
51 startende. Gode resultater manglet det
imidlertid ikke på fra de som stilte til start.
Deltagerne kom fra Stadsbygd, Rissa,
Vanvikan, Leksvik og Børsa. Vi kommer nok til
å arrangere dette stevnet på søndager i
kommende år da det kan se ut til at det er en

Måneferden ble i år arrangert med start ved
Fjellørnen ski hytte og målgang i Granlund. I år
deltok det ca 70 deltagere i mosjonsklassen og
17 deltagere i konkurranseklassen.
Stadsbygd IL stilte tradisjonen tro med
startnummer 35 på brystet da St. Olavsloppet
startet i Østersund. Laget kom i år på 54. plass
i sin klasse med en gjennomsnittstid på 4 min
29 sek pr. kilometer. Det var 29 spreke kvinner
og menn som deltok på laget. Gledelig var det
også at hele 12 Staværinger stilte til start under
årets Birkebeinerløp og at vi hadde 2 deltakere i
både Oslo-, Trondheim- og Østersund maraton.
I Østersund ble for øvrig Gudleik Husby
nummer 4 totalt med tida 2.56.25. Stadsbygd
IL var også representert under løpet Fjellenern
på Oppdal.
I 2009 er det 56 utøvere som har representert
Stadsbygd IL på ett eller flere banestevner. Vi
har foruten våre egne to stevner hatt deltagere
på stevner i Steinkjer, Trondheim, Sona, Børsa,
Stjørdal, Levanger og i Selbu. På enkelte av
stevnene har vi til og med hatt den største
troppen, noe som har blitt lagt merke til og har
blitt behørig kommentert av speakerne. Spesielt
artig er det at flere av våre utøvere ble tatt ut
til å representere Sør Trøndelag friidrettskrets i
interkretskamp og i NCC-lekene basert på de
resultatene de har prestert. Med andre ord har
vi hatt både bredde og topp.
Følgende deltagere har i år blitt tatt ut: Ivan
Neeraas, Lars Erik Askjemshalten, Morten
Raudberget, Sindre Strandheim, Erlend Tung,
Emil Johannes Brødreskift, Marita Sørloth og
Elisabeth Kvithyll.
Friidrettsgruppa har også i år hatt egne
treninger hver onsdag siden april og frem til
oktober bare avbrutt av ferie i juli. Oppmøtet på
disse treningene varierte fra ca. 10 til 30 unger.
Vi hadde også noen utøvere fra både Rissa IL
og Vanvik IL på treningene i 2009. Neste
sesong satser vi på å starte treningene tidligere
på vinteren med spenst og styrketrening i
Samfunnshuset for de eldste ungene. En del
gamle travere og noen nye har også i år
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Årsmelding friidrett forts..
arrangert felles langkjøring og intervalltrening på faste dager. Utover høsten har disse
treningene blitt flyttet mer ut i terrenget og langs stier og skogsveier.
Prosjektet med mulig legging av fast dekke på friidrettsbanen har i år ligget noe i bero i
påvente av prosjektet med ny gymsal og av grunnundersøkelser i forbindelse med kartlegging
av kvikkleireforekomstene i Råbygda. Disse undersøkelsene har nå ført til at Rissa kommune
har innført byggestans i området ved idrettsplassen inntil det er foretatt diverse
sikringsarbeider. Hvor lang tid dette vil ta er usikkert. Spillemiddel-søknaden for prosjektet er
imidlertid fornyet.
En stor takk til friidrettsgruppas samarbeidspartnere, Stadsbygd Sparebank, ITAB,
Bunnpris og MX-sport Rissa for diverse sponsing i løpet av året. Takk også for innsatsen
til alle foreldre, funksjonærer og trenere som har bidratt gjennom året.

Mvh
Ebbe Brødreskift
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Årsmelding fotball 2009
Vi har nå gjennomført en ny strålende
sesong på vår eminente kunstgressbane.
Utfordringen nå er å gi alle den
treningstiden de trenger, da aktiviteten er
stor. Både når det gjelder organisert trening
og såkalt løkkefotball. Banen har blitt en
møteplass for alle og enhver, noe vi synes er
meget bra.
Vi stilte i år med 1 seniorlag og 1 juniorlag
på damesiden. På herresiden har vi
videreført samarbeidet med Vanvik IL.
Samarbeidslag på Gutter 16, og deretter
overgang til Vanvik, hvor de tilbys
seniorfotball i 4 div og 5 div..
Vi hadde ellers 14 lag i seriesystemet i
aldersbestemt: 4 knøttelag, 3 minilag, 2
lillegutter, 2 lillejente, 1 gutter 14, 1 jenter
14, 1 gutter16, og 1 jenter16. Vi inngikk en
avtale med Rissa Il vedr jenter 16 i 2009,
dette medførte at ca 10 spillere fra Rissa
meldte overgang til Stadsbygd IL.
Mao hadde vi totalt 16 lag i aktivitet i
sesongen 2009.
Dette utgjør samlet ca 200 spillere, som
igjen har krevd opptil 40 trenere og
oppmenn. En stor takk til disse for innsatsen
de gjør for at ungene skal få drive med det
de har lyst til, nemlig fotball.
Uten alle frivillige som har stilt opp hadde
det sett dårlig ut. I stedet ser vi at
rekrutteringa er kjempegod og at frafallet er
minimalt, noe som gjør at vi kan se lyst på
framtiden en stund.
Vi har i år hatt lag som har representert
Stadsbygd på en utmerket måte både i
Storsjøcupen i Sverige (Gutter 14), Norway
Cup (Gutter 16, Jenter 16 og Jenter 19) og i
Meråkercupen.
Damelaget var også i år i Danmark på
treningsleir i påsken. Mao så har vi i 2009
også reist mye rundt om i Norden.

Sportslig sett har vi hatt en god sesong. Vi
hadde ingen lag i 1 div i år, men vi har flere
lag som har kjempet om opprykk til denne
divisjonen. Vi har har flere lag som har trent
jevnt siden januar, og det har da vært
benyttet de arenaer som har vært mulig å
oppdrive (Rissahallen, gymsal Vanvikan,
samf.hus og kunstgress i Tr.heim). Mao så
er dette i ferd med å bli en helårsidrett også
for deler av de aldersbestemte lagene.
På anleggssiden har vi utvidet lyskapasiteten
på banen betydelig, noe som vil gi oss
vesentlig bedre treningsforhold i høst og
vinter. Banen ble åpnet ca 1 mars for
aktivitet.
Noe av høydepunktet for de eldste lagene
var utvilsomt oppholdet i Oslo under Norway
Cup. Vi reiset med en tropp på 65 stk fordelt
på spillere og lagledere. Dette ble en stor
suksess både sportslig og sosialt. Dette
medførte også stor medieomtale i Fosna
Folket, som vurderes som meget positivt.
Vi har også i år vært alene som
utviklingsklubb i Fosen. Denne modellen er
nå under endring, noe som vil medføre at
utviklingsklubber faller bort fom 2010.
Ønsker også å takke styret, og øvrige
frivillige for et godt samarbeid i året som har
gått. En kjempeinnsats har blitt gjort av alle
sammen.
Takk også til alle som har stilt opp på
dugnader, som reiseledere, trenere,
oppmenn, heiagjeng, styret og ikke minst
ivrige spillere. Vi er avhengige av dere alle!!
Tusen takk for i år og lykke til neste år.

Med vennlig hilsen
Kristoffer Fjeldvær
Leder fotballgruppa
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Årsmelding Allidretten
Året startet med organisering av badevakter for å holde bassenget vårt oppe. Det var til
tider stor aktivitet i bassenget, vi hadde åpent 3 kvelder i uka.
Våren 2009 hadde vi 4 aktivitets kvelder fordelt på området rundt Granlund og på Norvald
Grønning sitt ute område i Grønningsmarka. Vi hadde fine turer med natursti og oppgaver
underveis.
Høsten i år samarbeidet vi med friidrettsgruppa, som året før. Dette gir økt innstats, og har
forhåpentligvis positiv innvirkning på rekrutteringa til friidrettsgruppa.
Vi hadde litt færre unger i aktivitet på høsten i år, dette velger vi å legge litt til været. Det
var nordvest kuling og regn alle 4 kveldene. Tross det hadde vi 44 unger innom. Vi
gjennomførte for det meste friidrettsøvelser som 40 og 60 meter, kast med liten ball,
lengde, høyde og ulike balanse og styrkeøvelser.
Vi har tradisjonelt hatt aktiviteter innendørs på sen høsten. I år ble det ikke noe av.
Vanskeligheter med egnede lokaliteter da vi ikke har gymsal, og det samtidig er stor pågang
på samfunnshuset. Grandlund fremstår som et alternativ til neste år.
Svømmebassenget er åpnet igjen, sannsynligvis 3 mnd. 4 før jul og 8 etter jul. Vi har
således ikke så mye kapasitet til å gjennomføre annen aktivitet i denne perioden.
Allidretten er også i år ei avdeling som går med stort overskudd. Ikke veldig mange tusen
inn, men alt vi tar inn er positive tall.
Vi tar også i år sikte på å gjennomføre Nissemarsj som avslutning for året i vi er inne i.
Styret i år har bestått av følgende personer:
Leder:
Styrerep:
Styrerep:
Styrerep:
Styrerep:
Vara styret:

Marius Rønningen
Elin Kvidal
Vigdis Schei Foss
Brit Mari Brovold
Heidi Kjeldsli
Tor Egil Næss

Hilsen
Styret/ Allidretten
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Årsmelding for Stadsbygd Knøtt
Det har i denne sesongen vært 30 knøtter på det meste.
Det har vært 10 første års og 18 andre års knøtter. 22 gutter og 6 jenter. Disse har vært
fordelt på 3 lag. Lagene har vært delt opp i følgende lag:
BLÅ

GRØNN

HVIT

Viktor Monsen

Daniel Solemsaunet

Jonah Aleksander Kilen

Ole Borstad

Mats Schei

Sondre Kosberg

Edvin Grønning

Jonas Skjemstad Rosvoldaune

Bernhard Wemundstad Roten

Kenneth Andreas Berge

Jørgen Skjemstad Rosvoldaune

Magnus Solem

Peder Hellesvik Fenstad

Leon Lund Andreassen

Vilde Schildman

Karina Tung

Oliver Vårum Næss

Ingvar M. Landsem

Silje Andrea J. Strandheim

Sunniva Schei

Fredrik Tung

Mathias D. Schei

Daniel Rødberget

Karoline Tung

Gustav Brovold

Lasse Størdal

Marcus Tung / Sara Svarholt

Treningene har forgått på mandager med veldig bra oppmøte av spillerne. Vi har for det meste
trent lagene hver for seg med en øvelses del først og spilling til slutt. Har hatt noen treninger
hvor vi har trukket ut jentene, så de har fått litt mere ballkontakt. Vi hadde også åpen trening i
ferien for de som var hjemme og ville spille litt forball.
Serien har blitt avviklet som turneringer. Sesongen startet med åpnings-cup sammen med mini
Fevåg. Videre var vi i Skaugdalen, Råkvåg og Vanvikan før ferien.
Høst-sesongen startet med fellesturnering med mini på Stadsbygd, så Rissa og avslutning i
Leksvika med premieutdeling.
Dette synes både vi (trenerteamet) og barna er en fin måte å arrangere serien på.
Resultatmessig har det vært et godt år. Alle lagene har vunnet de fleste kampene sine.
Vi har trente ut september og avslutning med pizza og brus i Granlund.
I år har trenerteamet bestått av en hovedtrener pr lag, uten noen spesifikk hjelpetrener som
kunne steppe inn i trenerens fravær. Dette ble en del rot, spesielt på treninger, da det var
mange spillere pr trener. Anbefaler 2 trener pr. lag til neste år hvis det blir like mange spillere.
Vi hadde også en manager som ordnet med skriv og fordeling av informasjon ut til trenerne og
spillere. Det fungerte bra.
Trenerteamet besto av: Lasse Kilen, Kjell Solemsaunet og Jan Arve Monsen.
”Manager” : Geir Vidar Johansen.
For knøtteteamet
Lasse Kilen
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Årsmelding for Stadsbygd Mini
MINI GUTTER:
Det har i denne sesongen vært 17 spillere. Det har vært 8 første års og 9 andre års mini. Disse
har vært fordelt på 2 lag.
Serien har blitt avviklet som serie og turneringer. Resultatene har for begge lag hvert gode.
Spillerne har hatt en fin utvikling gjennom serien.
I sept var vi på cup i byen på Ranheim hvor vi hadde en kjempedag.
Avslutning med pizza på Egon og med kamp på Lerkendal hvor høydepunktet for mange av
spillerne var utdeling av gullet.
Disse har vært med:
Stadsbygd Blå: Håkon Brovold Grønnflaten. Sander Johansen Strandheim, Mattias Helmersen, ,
Pål Kristian Braa, Nikolai Børseth, Adrian Skånøy, Arne Grø Rein, Jørgen Foss og Håkon Tung
Stadsbygd Gul: Håkon Butli Hammer, Simon Svarholt, Fredrik Neeraas Hermstad, Thomas
Fenstad Andersen, Lars Fenstad, Magnus Raudberget, Sebastian Nyland og Ole Askim
Trenerteamet har bestått av : Per Brå og Geir Ola Svarholt.

MINI JENTER:
Fotballsesongen 2009 er nå gjennomført, og vi har vært 15 spillere i denne gruppen.
For å få mest mulig spilletid for hver enkelt, besluttet vi dermed å dele opp i to lag.
Vi startet årets i April med treninger hver torsdag på banen. Det har vært godt og stabilt oppmøte
på treninger gjennom hele sesongen.
Vi spilte seriekamper på Onsdager. Hvert lag fikk 6 seriekamper hver.
Resultatmessig så gikk det veldig bra.
Når det gjelder arrangementer utenom det ordinære seriespillet, så har vi vært med på
5 turneringer i Fosen.
Følgende har deltatt på lillegutter denne sesongen:

Stadsbygd Gul
Ida Johansen

Stadsbygd Grønn
Sandra Helen Torgersen

Vilde Tørstad
Maren Vårheim
Gina Hjellupvik
Anna M. B.Grønning
Marte Bjørnerås
Mari Mueller

Mia Ulsnes
Ida Bugten Sakseid
Andrea Bugten Sakseid
Inga Marie Høston
Anna Grønning
Ingrid Landsem
Ellen Finserås

Trenere og oppmenn takker for en hyggelig sesong og ønsker alle til lykke med neste sesong.
Mvh
Per Olav Johansen, Arild Høston
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Stadsbygd G12
Fotballsesongen 2009 er nå gjennomført, og vi har dette året vært 13 spillere i denne gruppen.
Laget har bestått av 9 spillere født i 97, og 4 spillere født i 98.
Vi startet årets sesong rett etter påske med treninger hver tirsdag og torsdag på banen. Det har
vært godt og stabilt oppmøte på treninger gjennom hele sesongen. Vi fikk også i år tildelt flest
kamper på tirsdager, så ukene har stort sett bestått av en trening og en kamp.
Laget har gjennomført 18 seriekamper der vi har hevdet oss meget bra. Statistikken sier at vi har
hatt kun 4 tap, mens resten har vært seier eller uavgjort. Spesielt høstsesongen har vi vært
gode.
Når det gjelder arrangementer utenom det ordinære seriespillet, kan vi bl.a. nevne en
treningskamp mot Ranheim, samt Malvikcupen som går av stabelen i månedskiftet oktober/
november.
Det har gjennom hele sesongen vært et bra engasjement fra foreldregruppa, noe som har bidratt
i positiv retning.
Det blir også i år avslutning med pizza og brus.
Følgende har deltatt på lillegutter denne sesongen:
Emil Brødreskift
Henrik Fenstad
Håkon Fjærli
Magnus Grønflaten
Hallvard Grønning
Dennis Haarberg
Reidar Hermstad
Marius Høston
Jørgen Haugerø
Robin Johansen
Joachim Myran
Sindre Strandheim
Erlend Tung
Trenere og oppmenn takker for en hyggelig sesong og ønsker alle til lykke med neste sesong.

Mvh
Magne Tung, Torbjørn Hermstad, Vidar Myran
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Stadsbygd gutter G14
Laget har bestått av 17 spillere, 14 utespillere og 3 målvakter.
Spillere født 1995:
Ivan Neraas
Lars erik Askjemshalten
Håvard Butli Hammer
Rikard Haugen
Joakim Haugerø
Jim Martin Berg
Tom Jonas Saus Pallin
Markus Hassel
Trenere:
Oppmann:

Spillere født 1996:
Stian Hjellupvik
Pål Vegard Øverland
Martin Krogh
Andreas Solem
Jabob Bye Mæle
Troy Chr. Hansen
Morten Raudberget
Ørjan Kjeldsli
William Tung

Steinar Hansen og Geir Solem
Roar Kjeldsli

Treningen startet opp i januar, en dag i uka i samfunnshuset og noen sporadiske treninger i
Rissahallen. Økte til tre treninger i uka fra mars. Spurte også om treningstid i Vanvikan Skole, men
den var fullt belagt
Har hatt 16 seriekamper med ganske likt antall seiere og tap. Treningsoppmøte har hatt betydning
for spilletid. Fokus har vært på spillerutvikling og mindre på resultat.
Har deltatt på Storsjøcupen, der 14 spillere var med derav 3 målvakter. Tøffe kamper i møte med
rene 14 årslag med to over-årige. Laget hadde en fin uke i Østersund.
Håper for fremtiden at det ikke deltar 7’er lag i 11’er serien, da dette er et skritt tilbake med halv
bane og uten offside.
Det har vært godt oppmøte på treninger og kamper og treningsvillige gutter.
Håper på gode treningsmuligheter fremover, både ute og inne.
Laget takker foreldre/foresatte for oppmøte under kampene, både som kaffeselgere og som
tilskuere.
Takk til Jan Kåre hjellupvik for kjøring til Storsjøcupen. Takker også Jakob som har spilt for oss,
men som flytter i løpet av året og kan dermed ikke spille for Stadsbygd lengre.
Ønsker lykke til videre for årgang 1995 som gutter 16 spillere i 2010!

Mvh
Ledere gutter 14
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Stadsbygd jenter J14
Jenter 14 gruppa hadde sine første treninger i Åsly skole sin gymsal. Den første treninga var i
begynnelsen av februar. Bertil og Geir informerte om sesongen som kom og lot jentene leke og spille
fotball så godt det lot seg gjøre inne i den lille gymsalen. Vi fortsatte med en trening i uka inntil banen
var klar tidlig i april. Før påske og oppstart av trening for knøtt og mini hadde vi to treninger i uka på
banen. Etter at knøtt og mini kom i gang måtte vi endre på dagene og dette førte til noen konflikter med
andre aktiviteter jentene var med på. Allikevel hadde vi godt oppmøte. Kampsesongen startet med
bortekamp mot Rissa og jentene dro i land en komfortabel seier.
For full oversikt over kampene gå til : http://fotball.speaker.no/FIKSfotballdataclient/ft.aspx?
scr=table&ftid=37812
Vi hadde i løpet av forsommer sesongen flere kamper med overbevisende resultater og jentene gjorde
en god figur. Godt oppmøte og jentene hadde mye moro.
Sommerferien kom og vi prøve å ha noen få treninger for å holde laget i form.
Etter sommerferien var ikke gløden i laget helt den samme og de gode resultatene uteble. Mange
kamper ble tapt. Det må sies at været ikke viste seg fra sin beste side og de ble både vått og kaldt og når
da målene renner inn blir ikke engasjementet det beste. Men vi vant kampen mot Stjørna og spilte
uavgjort mot Ørland. Vi måtte utsette kampen mot Vanvikan på grunn av at spillerne deres var på
leirskole og kampen spilte vi etter at sesongen offisielt var avsluttet.
Spillere / lagledere 2009
Hanna Nakken keeper
Tone Grønning forsvar
Agnes Brødreskift forsvar
Nhu Phan forsvar, midtbane
Kamilla Kårli forsvar, midtbane
Therese Andresen midtbane
Sara Kvithyll angrep, midtbane
Marthe Bliksås forsvar, midtbane
Connie Rønning angrep
Malin Bjørnerås angrep
Andrea Nyland forsvar

Lagledere Bertil Kvithyll og Geir Nakken

Denne sesongen ble startet med to trenere, men på grunn av at Bertil måtte jobbe i utlandet meste
parten av høsten, tok Geir over lagledelsen.
Kampen som skulle gå 27.5 mot Ørland 2 har utgått. Vi hadde fått beskjed dagen før kampstart, om vi
ikke kunne utsette kampen fra laglederen hos Ørland 2. Dette kunne ikke Bertil ta stilling til på så kort
varsel og sa i fra at vi kom til å komme på Ørland til kampstart.
Da vi møtte opp til kamp dagen etter var det ingen fra Ørland IL som var til stede, verken fra ledelsen
eller spillergruppa og vi måtte reise hjem. Hva som er gjort i henhold til varsling av forbund eller avtaler
om omkamp vet jeg ikke noe om da jeg ikke har snakket med Bertil siden.
Foreldrene hadde kaffe og kakesalg på hjemmekampene og laget fikk inn noen kroner på dette. Disse
pengene er det Tove Karin Lein som har for øyeblikket. Jeg regner med å bruke disse på avslutningen vi
skal holde i løpet av november.
Som en siste kommentar vil undertegnede si klart i fra om at det er nødvendig med minst en oppmann/
lagleder til på et fotballag i løpet av en sesong. Arbeidsmengden blir for stor for bare en person. Et slikt
oppsett med 2 til 3 personer må være klart ved sesongstart neste år.
Mvh Geir Nakken
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Stadsbygd J16
Jenter 16 har vært en gjeng på 20 spillere:
Lena Hagen Nilsen
Lotte Rennan
Maren Johansen
Veronica Myran
Bente Dyrendahlsli
Veronika Fjeldvær
Aurora Tung Nilsen
Kristina Aasan
Emma Myran
Camilla Torgersen

-

Ellen Marie Askim
Charlotte Buaune
Marit Johansen
Kine Engvik
Lotte Bakøy
Julie Raudberget Langsæter
Marit Sørli
Trude Langås
Ida Konstanse Rostad
Sara Meyer

Trenere for laget har vært Steinar Rostad og Nina Fjeldvær
Året startet med treninger i Rissahallen. Vi fikk tidlig overganger fra en del jenter fra Rissa,
som hadde lyst til å spille fotball sammen med oss. Dette gjorde at vi fikk en stor og trivelig
tropp å hanskes med.
Vi har stort sett hatt 2 treninger i uka, der vi i sommer har kjørt den ene treninga i Rissa
(Langsand). Vi har hatt godt oppmøte på treningene og jentene har vist god innsats og
treningsvilje.
Vårt mål har vært å skape en gjeng med jenter som trives sammen og som synes det er arti
med fotball. Vi har hatt fokus på ferdighetsutvikling av hver enkelt og mye hurtighet. Dette
synes vi har gått fint og vi ser stor framgang av ferdigheter på alle.
Laget deltok på Norway-cup og gjorde en god innsats. Jentene slo Hornindal 3-0 og
Vålerenga 2-1 og spilte uavgjort 1-1 mot Loddefjord. Med dette ble jentene puljevinnere og
gikk til A-sluttspill. Der møtte de Vadmyra i 16-dels finalen og tapte 4-0. Både trenere og
spillere hadde en fin og trivelig tur til tross for til dels store nedbørsmengder. En stor takk til
alle foreldrene som kom ned for å overvære cupen. Supert med gode supportere.
Vi startet med en gjeng på 20 jenter og avsluttet med 18. Mistet 2 spillere til håndballen i
høst. Ellers er det et kjent problem at denne aldersgruppen starter på videregående skole
midt i sesongen, noe som alltid er en utfordring.
Vi ønsker å takke for en fin sesong og håper på en like fin sesong neste år.

Fotballhilsen fra Nina og Steinar
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Stadsbygd G16
Årets resultater:
Tidspunkt

Kamp

Resultat

2009-08-28

Fram - Stadsbygd/Vanvik

1-2

2009-08-18

Stadsbygd/Vanvik - Åfjord

6-0

2009-08-22

Ingen kamp

0-9

2009-09-01

Stadsbygd/Vanvik - Neset

11 - 1

2009-09-06

Stadsbygd/Vanvik - Tangmoen

6-4

2009-09-14

Hommelvik - Stadsbygd/Vanvik

5-4

2009-09-22

Stadsbygd/Vanvik - Flatås

3-3

2009-09-26

Byåsen Topp 2 - Stadsbygd/Vanvik

4-2

2009-10-03

Stadsbygd/Vanvik - Lånke

8-3

Laget deltok i Norway cup og gikk videre fra gruppespillet til A sluttspillet etter meget godt
spill. Sesongen har totalt gitt gode resultater og guttene har vist bra innstilling og utvikling.
Øvrige prestasjoner er bl.a 4 plass i kvikk cupen og finalespill i Heimdal indoorcup.

F.v bak: Kristoffer Størseth,Mads Sørloth,Jan Egil Størseth,Martin Fjeldvær,Erlend Johansen,Frederik
Gutteberg,Jomar Hermstad,Erlend Hermstad,Markus Raudberget,Stian Rosvoldaunet,Gøran Askim,Jørgen
Wanvik,Nils Langensteiner,Henrik Askheim,Håkon Kvithyll,Tor Gunnar Grotnes,Even Overskott,Oddbjørn E
Askim,Peter Langensteiner,Eivind Wanvik,Jonas Øvergård.

Mvh Johan Størseth, trener
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Stadsbygd Damer/J19
Velger å se disse lagene under et, da de har trent sammen hele sesongen, og det ar mange av
spillerne som går igjen på begge lagene.
Vi startet sesongen tidlig i januar, med treninger på kunstgress på Heimdal, litt i Rissahallen og
litt gymsal i Vanvikan. Etter hvert så ble treningene lagt til vår egen bane.
Damelaget hadde også regien for vår egen innendørs damecup, som ble arrangert i Rissahallen i
februar. Noe som ble en stor suksess, og noe vi satser på skal bli en tradisjon fremover.
Ved oppstarten i januar var vi litt usikker på hvilke lag vi ville melde på i tillegg til et damelag i 3
div. Vi endte opp med et Jenter 19 lag, hvor vi hadde 14 rene jenter 19 spillere, i tillegg hadde vi
ca 12 ”rene” damespillere. Ved å kombinere disse spillere, samt benytte oss av noen fra Jenter
16 mente vi dette ville gå bra. Noe det også gjorde.
Vi har spillere fra hele indre Fosen, samt Trondheim og Sverige !
Det var bra treningsiver vinteren og sommeren igjennom. Vi startet sesongen med å delta på
innendørscup for damer i Selbu. Vi stilte med 2 lag, og det ene laget vant like godt hele
cupen. Mao en strålende start på sesongen. Noe som dessverre ikke varte hele året.
I serien ble det for damelaget en 4 plass, noe vi ikke var helt fornøyd med. Vårt mål var å bli
blant de 3 første. Vi hadde to knepne og irriterende tap (0-1) mot NTNUI, som medførte at vi
”mistet” 2 plassen i avdelingen. Den suverene vinneren var Levanger, som dermed rykket opp i
2 div.
Jenter 19 hadde en noe ujevn serie, men vi presterte meget bra. Vi hadde 1 tap på våren, og 1
tap på høsten, noe som dessverre var nok til at vi ikke vant avdelingen verken på våren eller
høsten. Strengt tatt var vi 1 mål unna seriemesterskapet både på våren og høsten. Surt !
I tillegg var hele gjengen på treningsleir i Danmark også i år, noe som var meget positivt, både
sportslig og sosialt. Jenter 19 var i tillegg på Norway Cup, der vi kom oss helt fram til
semifinalen i B-sluttspillet. Det utrolige da var at rett før vi skulle spille semifinale ble hele Bsluttspillet avlyst grunnet mye regn. Meget surt, da vi så for oss FINALE i Norway Cup.
Takker derfor alle spillerne og støtteapparatet som var en del av denne gruppen.
De som har spilt obligatoriske kamper for damer og Jenter 19 er følgende:
Helen Boman, Bianca Frøseth, Kamilla Fjeldvær, Malin Sandvold, Marit Stoum, Marthe Redergård
Kilen, Mari Thung, Karina Saghaug, Hilde Kruksve, Hanne Grønbech, Linn Storheil, Anniken
Fjeldvær, Julie Wanvik, Marit B Hammer, Silje Grønflaten, Mia Holm, Siri Schjølberg, Eirin Ness,
Metter Berg. Anne Sofie Meyer, Kine Engvik, Ida Nordgård, June Berg, , Wenche Haugerø.
Vi trenere hadde et fantastisk år sammen med dere, og vi håper vi sees igjen.

Mvh
Kaj Vidar og Kristoffer.
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Damelaget i Selbucupen, ble seier!!

Lagbilde jenter 19
19

Espen Rian—Kombinert
Det er en drøy måned til det braker løst i Finske Kuusamo. World Cup åpningen går som vanlig
sammen med hopp og langrenn. Langrenn tjuvstarter vel helgen før på Beitostølen. Men det er i
Kuusamo det skjer.

Per Gyntveien, Skeikampen i Gausdal.
100 timer trening
September ble en veldi fin måned for min del. Nesten 100 timer hopp og langrenn ble resultatet i
boka. Den hardeste perioden av året er nå unnagjort. Dette grunnlaget skal gi resultater gjennom
en lang sesong.
Hoppmessig har vi nå en liten pause frem til snøen har lagt seg. Sist plastsesong fikk jeg ingen
plasthopp. I årets oppkjøring ble det 258 hopp. Det skal gjøre at jeg hopper på et stabilt høyt nivå
gjennom hele vinteren. Slik som utviklingen har vært har jeg tatt noen steg i riktig retning og føler
meg nå optimalt forberet.
Langrennsmessig har vi fått en rekordtidlig start på snø. Føler jeg er i ferd med å finne den riktige
flyten.
Mye trening i beina gjør at formen er litt tung for tiden. Men når vi nå letter litt på
totalbelastningen, er planen at det skal løsne inn mot sesongstart.
Testrenn
Sist ukes samling ble avsluttet med testrenn. Jeg hoppet ok og gikk ut samtidlig med Schmid.
Moan hoppet bra og startet bare 13 sekunder bak. Det gjorde at det ble vanskelig å holde unna. I
mål etter 10 km var Moan drøye minuttet foran meg på fjerdeplass. Kokslien ble to og Jan på
tredje. Tande ble ca 15 sek bak meg igjen.
Rennet sett under ett , er jeg bare ok fornøyd med. En del å gå på i bakken sammenlignet med
treningshoppingen og en del tekniske ting jeg ikke får til like godt på ski, som rulleski enda. Men
det kommer med flere mil under skiene.
Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til mine sponsorer!
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Tande passer på næringsinntaket

Teknikkgjennomgang etter testrennet. Fortsatt en del å rette på før
sesongen starter

Mvh Espen Rian
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Bilder fra idrettsåret

Lagbilde jenter 16

Stadsbygdlekene, 60 m jenter 12 og 13 år. F.v. Silje Dybdahl, Vikke Grønning,
Marte Nilsen, Marita Sørloth, Elisabeth Kvithyll. Vinner ble Marita på 8,7 sek!!
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Bilder fra idrettsåret

Sonalekene—noen av våre talenter i 12 års klassen. F.v. Erlend, Sindre og Emil
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Bilder fra idrettsåret
Lagbilde fra Stine Kufaas lekene i Børsa
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Bilder fra idrettsåret
Troppen i Norway Cup. De kom hjem med flotte sportslige resultater!!
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Regnskap 2009 og budsjett 2010 for Stadsbygd IL.

Hovedlag
Medlemskontigent
Sponsorinntekter
Godtgjørelse dugnad
Aktivitetsmidler NIF/NOK
Utdeling telefonkataloger
Tilskudd
Inntekt Grasrotandel
Diverse inntekter
Renteinntekter
Dopapir Salg
SUM INNTEKTER
Kontorutstyr/rekvisita
Porto
Styre- og komiteutgifter
Regnskapshonorar
Husleie/vask garderober
Gaver og utmerkelser
Vedl. garderober/lager
Kurs
Vedl. Stadsbygd Stadion
Forsikring Stadsbygd Stad
Scoter/løypemaskin
Dugnad
Diverse utgifter
Forsikringer
Gebyrer
Dopapir kostnad
SUM UTGIFTER
Resultat
Fester
Resultat fester
Skianlegg
Resultat skianlegg
Buss

Regn. 2008
57 800
60 000
0
83 469
14 964
90 407
0
15 484
1 182

Bud. 2009
60 000
60 000
0
70 000
12 000
30 000
0
0
10 000

Regn. 2009
66 750
60 000
0
84 827
24 680
0
20 312
0
21 012

323 306
0
0
0
39 959
6 228
2 105
2 387
10 524
0
0
17 191
0
0
3 925
3 537

242 000
0
0
0
40 000
18 000
2 000
2 000
25 000
0
0
15 000
2 000
2 000
5 000
2 000

277 581
266
0
806
33 844
903
1 440
0
500
1 002
3 416
22 578
0
0
980
1 660

85 856

113 000

67 394

Bud. 2010
70 000
60 000
0
55 000
0
0
30 000
0
10 000
120 000
345 000
1 000
0
1 000
35 000
6 200
2 000
2 000
25 000
0
0
40 000
2 000
2 000
5 000
2 000
80 000
203 200

237 450

129 000

210 187

141 800

Regn. 2008
25 664

Bud. 2009
50 000

Regn. 2009
-2 160

Bud. 2010
50 000

Regn. 2008

Bud. 2009

Regn. 2009

Bud. 2010

-75 634
Regn. 2008

-60 000
Bud. 2009

-31 666
Regn. 2009

-40 000
Bud. 2010

Resultat buss

-32 043

-38 000

-5 013

-30 000

Resultat hovedlag

155 437

81 000

171 348

121 800
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Ski
Startkontingent
Deltageravgift
Salgsinntekter
Lotteri inntekter
Programsalg/Billetter
Salg av drakter
Sponsorinntekter
Utleieinntekter
Diverse (Storh…)
Diverse inntekter
SUM INNTEKTER

Regn. 2008
13 445
3 300
12 167
3 980
1 270
6 550
0
0
1 500
9 200
51 412

Kontingent krets
Startkontingent
Trykksaker/porto
Varer for salg
Arrangementsutgifter
Premier
Reise og opphold

3 580
4 781
0
4 756
146
2 135
15 545

Trenings- og
Utstyr og rekvisitta
Kjøp av drakter
Diverse utgifter
Deltageravg. trening
Lisenser

20 155
449
4 030
0
9 030
0

15 000

1 063
65 670
-14 258

Renn- og deltageravg.
SUM UTGIFTER
RESULTAT SKI

Allidrett
Startkontigent
Div. arrangement
Trim/svømmebasseng
Diverse
Sum inntekter
Sosiale tiltak
Utstyr
Arrangementutg.
Andre kostnader
Premier
Leie av svømmehall
Diverse
Sum utgifter
Resultat Barneidretten

Regn. 2008
3 700
0
17 683
11 006
32 389

Bud. 2009
Regn. 2009
30 000
20 600
5 000
6 800
17 000
18 870
0
0
0
0
5 000
7 500
5 000
5 000
0
2 000
0
26 457
10 000
0
72 000
87 227
4 000
5 000

Bud. 2010
25 000
7 000
18 000
0
0
0
5 000
0
0
0
55 000

3 580
5 185
0
11 364
5 065
17 868
7 033

3 500
4 000
0
12 000
2 000
10 000
0

0
3 306
0
0
900
0

10 000
0
0
2 000
2 000
0

3 000
72 000

2 690
56 991

3 000
48 500

0

30 236

6 500

Bud. 2009
Regn. 2009
6 500
0
0
546
20 000
16 643
0
2 750
26 500
19 939

Bud. 2010
6 500
0
20 000
0
26 500

7
1
5
25

000
000
000
000

2 000
5 000
0

0
279
4 168
0
1 514
0
0
5 961

1 000
3 000
3 000
0
5 000
0
0
12 000

0
0
4 368
0
2 273
0
0
6 641

1 000
3 000
3 000
0
5 000
0
0
12 000

26 428

14 500

13 298

14 500
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FOTBALL, INNTEKTER
Deltakeravgift
Billetter
Lotteriinntekter
Inntekter dugnad
Egenandeler
Salg Kiosk

RES 2008

BUD 2009

RES 2009

BUD 2010

96 800

110 000

98 550

100 000

1 710

2 000

810

2 000

0

0

4 055

0

7 846

60 000

13 190

0

21 250

21 000

39 800

40 000

0

0

2 932

0

Div. tilstelninger

19 290

15 000

0

15 000

Egenandeler / salg drakter

22 994

20 000

0

0

114 400

98 000

2 560

0

Reklame Stadsbygd Stadion

44 100

45 000

73 500

75 000

Utleie bane

40 050

15 000

45 660

60 000

Spillerutvikling
Grendacup/Fotballskole/
Turnering

20 000

0

20 000

0

27 310

30 000

40 931

40 000

94 200

0

Reklame program/buss

Dopapir
Norway Cup
Diverse inntekter
Sponsorinntekter
SUM INNTEKTER

0
160 224

0

196 133

0

14 180

20 000

20 645

45 000

0

0

0

0

590 154

436 000

652 965

377 000

23 050

20 000

19 700

20 000
20 000

UTGIFTER
Kontingent kretsen
Kontingent turneringer

29 841

30 000

13 450

198 194

45 000

274 685

50 000

Dommerutgifter

23 788

20 000

23 508

25 000

Bane- / halleie

199 655

200 000

149 206

165 000

0

0

634

0

Norway Cup

Vasking Garderober
Reise- og oppholdsutgifter

79 089

80 000

106 465

100 000

Trenings- og konkurransemidl

12 803

14 000

16 080

40 000

0

10 000

0

0

9 200

5 000

100

0

388

1 000

4 483

1 000

21 243

20 000

7 666

20 000

Kostnadsgodtgjørelse trener
Sone aktivitet
Spilleroverganger
Drakter
Treningsdrakter

24 575

20 000

0

0

Grendacup / fotballskole

14 167

15 000

15 074

15 000

2 240

2 000

1 871

2 000

Premier / gevinster
Dopapir kjøp
Medisiner
Administrasjon

0

4 820

4 000

5 930

4 000

12 085

10 000

12 244

12 000

Avslutninger / sosiale tiltak

8 472

10 000

10 941

16 000

Div Arrangement

7 657

0

0

0

68 120

0

4 407

10 000

Tap på fordringer
Diverse utgifter

28

64 800

7 310

15 000

SUM UTGIFTER

678 577

521 000

799 364

500 000

RESULTAT FOTBALLAVD

-88 423

-85 000

-146 399

-123 000

Baneanlegg
Leieinntekter
Tilskudd drift
SUM INNTEKTER

Regn. 2008
150 000
0
150 000

Bud. 2009
Regn. 2009
150 000
112 500
45 000
5 750
195 000
118 250
8
3
30
3

5
8
21
9

Bud. 2010
125 000
45 000
170 000

Strøm
Snøbrøyting
Vedlikehold
Driftskostnader banetraktor
Leasingkostander
Rentekostnader
Avskrivninger
Avskrivninger Traktor
Diverse kostnader
Innbytterbenk
SUM UTGIFTER

6 807
720
18 468
2 426
0
38 499
102 050
0
1 846
0
170 816

000
000
000
000
0
35 000
105 000
0
0
0
184 000

577
150
241
946
0
26 318
104 809
0
1 643
0
177 684

5
8
15
7

000
000
000
000
0
25 000
105 000
0
0
0
165 000

RESULTAT BANE

-20 816

11 000

-59 434

5 000

Friidrett.
Startkontigent
Salg
Deltakeravgift
Lotteri
Annonse
Egenandeler
Salg drakter
Sponsor
Diverse
Sum Inntekter

Regn. 2008
6 581
5 280
0
0
0
0
0
0
0
11 861

Bud. 2009
Regn. 2009
12 000
16 550
10 000
11 307
0
8 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
0
24 000
36 557

Bud. 2010
15 000
10 000
8 000
0
0
0
0
0
8 250
41 250

Kontingent krets
Startkontigenter
Rekvisita
Premier / gevinster
Diverse utstyr
Drakter
Arrangementsutgifter
Reise- oppholdsutgifter
Varer for videresalg
Porto/Tidsskrifter/Trykk
Diverse utgifter
SUM UTGIFTER

3 500
9 400
0
1 050
0
0
0
0
1 979
0
1 003
16 932

4 000
20 000
0
5 000
8 000
0
5 000
0
0
0
1 000
43 000

3 500
18 280
250
2 901
5 875
0
955
0
4 613
0
2 026
38 400

4 000
25 000
0
5 000
8 250
0
5 000
0
0
0
2 000
49 250

RESULTAT FRIIDRETT

-5 071

-19 000

-1 844

-8 000
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Resultatregnskap for
Stadsbygd Idrettslag.
Avdeling

Regn. 2008

Resultat Hovedlag
Resultat fester

Bud. 2009

Regn. 2009

Bud. 2010

237 450

129 000

210 187

141 800

25 664

50 000

-2 160

50 000

Resultat skianlegg

-75 634

-60 000

-31 666

-40 000

Resultat buss

-32 043

-38 000

-5 013

-30 000

Resultat Skiavd.

-14 258

0

30 236

6 500

Resultat Fotballavd.

-88 423

-85 000

-146 399

-123 000

-5 071

-19 000

-1 844

-8 000

Resultat Friidrettsavd.
Resultat Trimavdeling

0

0

0

0

26 428

14 500

13 298

14 500

Resultat Banen

-20 816

11 000

-59 434

5 000

Resultat S.I.L

53 297

2 500

7 205

16 800

Resultat Allidrett

Diverse nøkkeltall
Stadsbygd Idrettslag.
Totalt antall medlemmer:
Total omsetning i S.I.L:
Resultat laget:
Medlemskontigenter pr år:

382 (herav 189 aktive deltakere)
ca 1.250.000 kr
overskudd kr. 7.205,Familie 500 kr
Aktive 300 kr
Passive 100 kr
Barn u/17 år 200 kr (v/ ikke betalt familiemedl.)

Fotballavd:
Antall aktive trener/fotb.:
Stadsbygd Banen:
Friidrett:
Skiavdelingen:
Allidrett:
Hovedsponsorer:

16 lag (ca 200 spillere)
ca 40 (i tillegg kommer frivillige og dugnadsinnsats)
aktivitet 1.mars til 31.des. Nytt lysanlegg på 24.000 W
56 utøvere har repr. laget i 2009
over 60 deltakere i karusellrennene.
aktiviserer ca 50 barn
ITAB og Stadsbygd Sparebank
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Balanse

Balanse for regnskap 2009

Eiendeler
Innskudd bank/postgiro

15.11.2008

15.11.2009

417 054

267 899

Andeler i Stadsbygd Samfunnshus

1

1

Datautstyr

1

1

Snøscooter

1

1

Tråkkemaskin

1

1

Buss

1

1

Plentraktor

1

1

Utelager

1

1

Baneanlegg

931 312

876 529

Banetraktor

222 413

195 454

80 103

64 768

Lys bane

0

69 587

Hall

0

5 000

Skihytte

1

1

Lysløype

1

1

Skianlegg

1

1

199 475

227 377

1 850 367

1 706 624

461 181

346 528

28 332

26 893

Utstyr baneanlegg

Fordringer
Sum eiendeler
Gjeld og egenkapital
Lån
Påløpte kostnader
Kreditorer/ubetalte regninger

58 559

23 703

Forskudd fremtidige anlegg

300 000

300 000

Sum Gjeld

848 072

697 124

Egenkapital IB

948 999

1 002 295

Andeler kunstgressbane

0

0

53 296

7 205

Sum egenkapital

1 002 295

1 009 500

Sum gjeld og egenkapital:

1 850 367

1 706 624

Overskudd
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Valgt på årsmøtet 2009
Hovedstyre:
Leder: Arild Høston, ny periode 1år
Nestleder: Geir Solem, ny periode 2 år
Sekretær: Per Inge Tung, ny periode 1år
Kasserer: Richard Tønnessen, ikke på valg
Styremedl.: Hege Flytør, ikke på valg
Varamedl.: Amund Grønflaten, ikke på valg
Marit Roten, ny periode
Skiavdeling:,
Leder: Gerald Eriksson, ny periode
Tove Fenstad, ny
Arne Kosberg, ikke på valg
Astrid Fjærli, ny periode
Per Einar Stranden, ikke på valg
Per Raudberget, ny periode
Torbjørn Hermstad, ikke på valg
Per Johan Fenstad, ikke på valg
Friidrettsavdeling:
Leder: Ebbe Carsten Brødreskift, ny periode
Magne Tung, ny periode
Gunn Eirin Melhus, ikke på valg
Steinar Rostad, ikke på valg
Hilde Helseth, ny periode
Norvald Grønning, ikke på valg
Fotballavdeling:
Leder: Kristoffer Fjeldvær
Geir Ola Svarholt
Svein Olav Nilsen
Geir Vidar Johansen
Sissel Lein
Geir Arild Hermstad
Allidrettsavdeling:
Leder: Marius Rønningen, ny periode
Britt Mari Brovold, ny periode
Torbjørn Dahle, ny
Vigdis Foss, ikke på valg
Elin Kvidal, ikke på valg
Tor Egil Næss, ikke på valg
Styre for Stadsbygd Banen:
Som Hovedstyret

32

Styre for Granlund:
Leder: Magne Nilsen, ny periode
Eli Grønning, ikke på valg
Johan Størseth, ikke på valg
Banekomite, materialforvaltere,
idrettsmerkerkeutvalg og skimerkeutvalg
ivaretas av hver avdeling

Revisorer:
Brit F. Tung og Frode Askjem.
Vararevisor: Benjamin Schei.
Representantskap for Stadsbygd
Samfunnshus:
Oddbjørn Svean
Vara - Steinar Rostad
Wiggo Rian
Vara - Svein Fjærli
Svein O Nilsen
Vara - Vigdis Bolås
Jan Arve Monsen
Vara - Torbjørn Hermstad
Arild Høston
Vara - Richard Tønnessen
Utsendinger til Rissa Idrettsråds årsmøte:
Arild Høston
Wiggo Rian
Richard Tønnessen
Nina Fjeldvær.

Valgkomite 2010:
Odd Arne Sakseid

Gry Ellevseth
Jan Kåre Hjellupvik

