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1. Godkjenne de stemmebere gede 

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

3. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer l å underskri-

ve protokollen. 

4. Behandle lagets årsmelding, herunder gruppenes årsmel-

dinger. 

5. Behandle lagets regnskap, herunder gruppenes regnskap, i 

revidert stand. 

6. Behandle innkomne forslag og saker. 

7. Fastse e medlemskon ngent. 

8. Vedta lagets budsje , herunder gruppenes budsje . 

9. Bestemme lagets organisasjon. 

10. Valg 

* * * 

Det blir enkel servering og alle medlemmer er velkomne. 

Forslag l årsmøtesaker sendes leder Elias Grønning 

på mail: elias.gronning@gmail.com innen  

Styret 

Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag og 
 

Stadsbygd anlegg 
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Årmelding for  
Stadsbygd idrettslag 

Styret har i løpet av 2018 gjennomført 8 styremøter med totalt 56 saker.  
Hovedfokus i løpet av året har vært gjennomføring/oppfølging av bygging av friidretts-
bane samt innføring av de nye hjemmesidene med elektronisk  
Hovedstyret har i 2018 bestått av: 

Elias Grønning (leder) 
Sigbjørn Oldren (nest leder) 
Monika Eriksson (sekretær) 
Helen Monsen (kasserer) 
Bianca Frøseth (styremedlem) 
Hans Petter Grønning (vara) 
Bård Amundsen (vara og  
politiattest ansvarlig). 

Følgende avdelingsledere sitter  
også i styret: 

Kristoffer Fjeldvær (anlegg) 
Frode Blålid (fotball) 
Magne Tung (Friidrett) 
Gerald Eriksson (ski) 
Erlend Brødreskift (allidrett) 

For 2018 hadde idrettslaget 568 betalende medlemmer! Dette er ny rekord i nyere tid! 
Styrets hovedjobb er jo å sørge for at det økonomiske og det overordnet administrative 
er god slik at det legger til rette for avdelingene å utøve sin aktivitet på en god måte. 
Dette føler jeg vi gjennom 2018 har forvaltet på en god måte og avdelingene har kunne 
konsentrere seg om den daglige driften. Største enkelt hendelsen som gjorde alt mer 
oversiktlig og mer strukturert for avdelingene var innføring av det elektroniske med-
lemsregisteret med dertil nye hjemmesider. Dette har vært en lang og krevende prosess 
for oss alle men resultatet er en oversiktlig og funksjonell registrering og ajourføring av 
all aktivitet. Fortsatt jobbes det på alle nivå med å forbedre og utnytte funksjonene for 
hjemmesidene. Vi må bare beklage hvis enkelte har problemer innimellom men vi som 
administrerer og styrer også lærer etter hvert og målet er å få systemet helt sømløst og 
brukervennlig. Rapporteres at det jobbes med en app som skal gjøre alt enklere for den 
enkelte bruker i fremtiden! 
Av størst økonomisk interesse så er det fornying av våre hovedsponsoravtaler med 
ITAB, Kraftlaget og Bunnpris som preger året. Idrettslaget er helt avhengige av slike 
støttespillere som gir oss en økonomisk frihet til å drive mye aktivitet og samtidig holde 
prisnivået på et slik nivå at alle som vil kan delta.  

Dugnadsåret 2018! 
«Dugnadsåret 2018» er veldig beskrivende for det året vi har vært igjennom. Ikke nok 
med all den dugnad det er å drifte klubben uten store prosjekter men vi har fått på plass 
friidrettsbane, garasje løypemaskin, riving av gammel tidtakerbu/garasje++! Og alt er 
styrt gjennom frivillighet og dugnad!  
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Friidrettsbanen er selvfølgelig det store nye for året og for en arena vi nå har fått på plass. 
Denne vil bestå i lang tid og gi våre medlemmer unike muligheter til å utfolde seg i friidret-
tens ånd. Alt ligger til rette for kunne utforske og spesialisere seg på forskjellige øvelser. Vi 
vil i løpet av 2019 også investere i en del utstyr slik at vi kan utnytte banen i enda større 
grad. Vi håper våre medlemmer vil sette pris på denne og ta den aktivt i bruk! Offisiell åp-
ning vil bli under «åpningsstevne» som pr dags dato er satt til 05.05.2019. Da vil det bli 
arrangert en åpningsseremoni samt et større friidrettsstevne.  
Det andre store prosjektet er jo da alt som er gjort ifm skistadion i Granlund. Her er det 
bygget en ny garasje for løypemaskinen samt at den gamle tidtaker bua/garasje er revet. Det 
er også satt opp ny tidtaker bu og gjort omfattende utbedringer i løypetrasseèn. 
Vi i styret vil takke alle som har bidratt aktivt med å få i stand disse 2 byggeprosjektene og 
vil da spesielt takke byggegruppa for friidrettsbanen og skiavdelingen! 
Vi vil også takke alle bidragsytere som støttet finansieringen vår av friidrettsbanen. 1,7Mkr 
har vi klart å få inn i tillegg til at vi har som mål å selge private andeler for 200.000! Uten 
alle disse bidragene har ikke klubben kunne tatt på oss en så stor økonomisk kostnad som 
en friidrettsbane tross alt er. Dette er sponsede midler øremerket dette prosjektet og er i 
tillegg til all annen sponsing av laget. 
 

Aktivitet 
Aktiviteten har generelt vært meget god for 2018. Alle avdelinger har fått gjennomført det 
meste av sine planlagt aktiviteter og med god deltakelse. «Problemet» for spesielt fotball og 
friidrett var stengingen av banen under bygging av friidrettsbane.  
Skiavdelingen var velsignet med mye og stabile snøforhold. Det nye av året var oppkjøring 
av skiløyper opp til toppen av Vardheia. Dette har blitt meget godt mottatt av alle og en 
ubetinget suksess. Dette gav avdelingen noen ekstra utgifter men det ble løst ved frivillig 
innbetaling via VIPPS der den enkelt bidro etter interesse. Alle planlagt skirenn ble avholdt 
sammen med karusellen. I tillegg er de veldig delaktige i å legge til rette for skuteroppkjør-
te løyper i Vålvatnet området. 
Allidretten hadde 3 arrangement med ett separat vår og høst arrangement sammen med den 
tradisjonelle Nissamarsjen. I tillegg administrerte de svømmebassenget for idrettslaget. 
Friidretten fikk noen utfordringer med å arrangere noen av sine stevner pga stengt bane. 
Men ut over det var det stor aktivitet hele året igjennom. Spesielt hyggelig var den store 
deltakelsen under årets St. Olavslopp som klubben stiller i tradisjon tro. Har var det god 
spredning i alder og kapasitet. Til og med et eget damelag som stilte på endagsetappe først 
dag. Klubben stilte på flere andre stafetter og stevner også noe som viser at det er godt eng-
asjement i avdelingen. Spesielt vil vi trekke frem Ørjan Kjeldsli og Stig Wemundstad. Stig 
kom hjem fra nordisk mesterskap for veteraner med intet mindre enn 2 gull og en sølv! Ør-
jan viser fortsatt stor fremgang som mellom og langdistanseløpet og 4 nye klubbrekorder 
ble satt i løpet av året! Vi vil spesielt trekke frem prestasjoner som 7. plass 5000m og 6. 
plass 10000m under friidretts NM! 
Fotballen er vår desidert største avdeling med lag fra 6-16 år men relativt jevn fordeling 
mellom jenter og gutter. Vi har stor aktivitet og arrangerte cup og keeperskole. I tillegg 
foregår det utstrakt opplæring av trenere og dommere. Lagene deltok i tillegg til sine 
respektive serier og så flere forskjellige cuper. Det være seg Berstadcup, Storsjøcup, Scan-
dia cup osv. Spesielt vil vi trekke frem Veronika Fjeldvær som tok steget opp som dommer 
i toppdivisjon for damer. Klubben er stolt over å ha en slik kapasitet i laget som represente-
rer oss på en utmerket måte. 
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Ut fra et så hektisk år som 2018 tross alt har vært så blir det ingen større «jobber» i 
2019. Nå skal vi bruke neste år på å utnytte de kapasiteter vi har på en fin måte. 
Største innsatsen blir å rekruttere medlemmer og trenere samt på generelt grunnlag 
øke aktiviteten. Det være seg med samarbeid med naboklubber og ha en aktiv dia-
log med skole. De 2 største «nyvinningene» for året blir åpningsstevne for friid-
rettsbanen (er satt til 05.05.2019) samt arrangere «Stadsbygd Sparebank Indoor» i 
Vanvikanhallen. Dette håper vi blir store og gode arrangement som vi kan dra med 
oss videre og se på å få inn dette på mer permanent basis. I tillegg har prosjektet 
gående som turposter vinter/sommer og idè om toppturløp. Alt dette vil komme i 
tillegg til den aktiviteten vi normalt har. Listen er lang men det betyr jo bare at vi 
har et meget aktivt idrettslag som hver dag søker å holde aktiviteten oppe blant våre 
medlemmer. 
 

Hilsen 
Hovedstyret SIL 
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ÅRSMELDING STADSBYGD ANLEGG 
 
  
Året 2018 var det første året med ny organisering. 
 

Alle lagets anlegg er nå blitt underlagt samme avdeling, Stadsbygd Anlegg. Dette er en stor 
avdeling med stor omsetning. Vi hadde en samlet omsetning på ca 1,3 mill.  i 2018 og en ba-
lanseverdi på ca 12 mill.. Året 2018 har vært et lite prøveår ift å slå sammen flere avdelinger 
til et samlet budsjett/regnskap. 
 
Stadsbygd Sparebankhallen har nå vært i aktiv bruk i 5 år, og det vil etter hvert medføre økt 
vedlikehold. Noe gjøres hele tiden, men "større" oppgraderingen må nok påregnes etter hvert. 
Derfor er det viktig å sette av større beløp til vedlikehold i årene som kommer. 
 
I 2018 har vi økt aktivitetstilbudet for de "vanlige" brukerne. Nå tilbyr vi spinning på manda-
ger, cardio/styrke på onsdager og tabata på fredager. Dette løfter bruksmuligheten for mange 
brukere.  
 
Hallvaktene og driftslederen er vi evig takknemlige for. De gjør en fantastisk jobb hver dag, 
og uten dem ville ikke dette gått så smertefritt som det gjør, de jobber hele tiden med å rettle-
de besøkende, holde orden, ta sikkerhetskontroller etc. Så igjen en stor takk til: Geir Vidar, 
Johan, Trond, Annar, Gudrun, Knut, Jorunn, Gerd, Harald, Karl, Liv og Magne. Uten dere 
hadde ikke hallen blitt så godt ivaretatt.  
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Når det gjelder Stadion, så har den fått seg et stort løft i 2018. Friidrettsbane 
med tartandekke til 6 baner. En stor og viktig investering for SIL, bygda og Ind-
re Fosen. Byggingen har skjedd i regi av friidrettsavdeling og hovedlag. Dette er 
beskrevet ytterlige i nevntes årsmeldinger. På kunstgressbanen har vi foretatt en 
tilstandsrapport, som tilsier at kvaliteten er ok i dag, men at det må forventes en 
utskifting av kunstgresset innen 3-5 år. Dette blir sannsynligvis den neste store 
investeringen i Stadsbygd IL/Stadsbygd Anlegg. I tillegg har vi fått støtte til å 
installere granulatfilter i våre 6 kummer rundt banen, dette for å hindre miljøfor-
urensning mot prestelva. 
 
Granlund som skistadion har også fått et stort løft. Her har vi revet gammel 
speakerbu og garasje. Satt opp "ny" speakerbu og bygd ny flott garasje til løype-
maskinen. Dette i regi av skiavdelingen og hovedlaget. I tillegg har vi en løype-
maskin som ble godt brukt i sesongen 2017/2018. Det er ikke foretatt noen ve-
sentlig utbedringer på skihytta. 
I 2019 må vi ta et valg på hva vi gjør med hoppanlegget. Her kreves det store 
tiltak dersom begge anleggene skal opprettholdes. 
 
Styret i Stadsbygd Anlegg har i 2018 bestått av: Geir Vidar Johansen, Magne 
Nilsen, Tone Nyeng, Jenny Brovold, Morten Rødde, Ebbe Brødreskift, Norvald 
Grønning og undertegnede. 
 
Mvh Styret ved leder Kristoffer Fjeldvær 
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Årsmelding Stadsbygd IL Friidrett 2018 
 
Styre og trenere  i friidrettsgruppa har i 2018 bestått av Magne Tung,  May Lill Småvik, Jan Petter 
Selbekk og Hans Petter Grønning. 
 
Fellestreningene er en viktig møteplass fordi barn og ungdom får en arena for utfoldelse i et trygt 
miljø og mulighet til å kunne oppleve mestring innenfor de mange grenene som innen friidrett .         
Vi har faste tider for trening hver onsdag kl.18.30 ute eller inne.                                                                 
Vi har merket en stor økning i oppmøte på innetreningene i høst ca en snitt på 25 utøvere både fra 
Stadsbygd og Rissa. Innholdet på treningene varierer, men inkluderer alltid spenst og generell tek-
nikktrening for løp siden dette er grunnleggende element for alle øvelser fotball også                                
Vi har også hatt intervalltrening ute på mandager den er nå flyttet til torsdager med ledelse av Aslak 
Vardenær. Treningene på torsdager fåregår på banen så lenge det er bart .  Egne arrangement ter-
rengløp Museet Kystens Arv, Måneferden og Løp for Meg dette er et arrangement som er til for å 
samle inn penger til barnekreft ansvarlig May Lill Småvik og damene. 
 
Banen  
 
I løpet av året har Stadsbygd i.l oppgradert løpebanen med faststoffdekke .  Banegruppa  har bestått 
av Trond Selbekk, Benjamin Schei, Hans Petter Grønning, Johan Kårli   Magne Tung  og Ebbe 
Brødreskift fra anleggsgruppa  Byggingen start  24 mai , I løpet av sommeren er det vært e del dug-
nader med meget bra oppmøte. Dugnadene har vært bygging av lengdegrop, setting av kantstein, 
graving , massetransport, oppmåling og oppfølging av byggeprosessen , rydding og diverse arbeid  
Konkurranse er en viktig del av idretten siden det gir mulighet og rom for prøving og mestring på et 
annet nivå enn under vanlig trening. Vi har hatt gode resultater i år og spesielt har Ørjan Kjeldsli 
hatt en fin sesong. Viser til eget innlegg.                                                                                                      
Vi har også vært med på en del stevner innendørs og utendørs rund omkring i distriktet. Blant annet 
Inger Elise Grønning  med Km i kule og diskos J 13, Amalie Fenstad og Tora Dahle gull km hekk . 
Amalie Hellesvik Fenstad, og Tora Dahle og Inger  Elise Grønning deltok for Sør- Trøndelag  
Lerøylekene. Veidekkelekene Martin Føll nr 1 på 800m og nr. 8 på 400m. Simon H Simonsen nr. 6 
på 600m.  Trondheim maraton med 15 deltakere. Birken med 6 deltakere. Stig Wemunstad to gull 
og en sølv på nordisk veteran mesterskap. NM/UM junior  

Stafetter : 
Stjørnastafetten : syv lag med topp resultater .                                                                                    
Olavstafetten : fem lag, med en først plass og en andre plass.                                                                      
St.Olavsloppet :  med over 50 utøvere, Vi stilte med to lag derav  et reint damelag første dag,  lagle-
dere May Lill Småvik og Magne Tung .   
                                                                                    

 

Friidrettsgruppa Stadsbygd i.l.                                                                    
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Stjør- na 
stafetten 2018 
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Siste dag i St Olofsløppet 2018 
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Ørjan Kjeldsli - Løpsåret 2018 - 31.10.18 
Årets løpssesong har bydd på mange store oppturer, med solide bestenoteringer på både 

1500m, 3000m, 5km gateløp, 10 000m og halvmaraton. I tillegg har jeg tatt nye bestenote-

ringer i samtlige lokalløp i regionen og 4 løyperekorder på landeveisløp på Fosen. De største 

oppturene kom likevel i de nasjonale mesterskapene. Jeg tar blant annet med meg en 2.Plass 

på 5000m i U23NM på Bislett stadion. I tillegg løp jeg inn til henholdsvis 7. og 6.Plass på 

5000m og 10 000m i hoved NM i Byrkjelo. Dette er svært tilfredsstillende forbedring fra fjor-

årets 3.Plass i U23 NM og 10.Plass på 5000m i hoved NM. 

Haag halvmaraton, Nederland (11.03) 

Etter er en vinter med mye god trening, åpnet jeg sesongen med deltakelse i halvmaraton for 

andre gang i karrieren. I lag med de sterkeste langdistanseløperne fra Midt-Norge reiste vi 

sammen til Haag for å sette nye bestenoteringer. Dette endte på best mulig vis. Jeg løp inn til 

tiden 1.07.18 og dermed forbedret tiden min med drøyt 8 minutter. Mitt første møte med dis-

tansen var i Oslo halvmaraton, 2014 der jeg løp på 1.15.38. Dette var to år etter jeg startet med 

løping. (2012) Med denne tiden i 2016, ville jeg vært knapt ett minutt unna å kvalifisere meg 

til EM i halvmaraton, noe som vitner om at deltakelse i neste mesterskapet i 2020 er innenfor 

rekkevidde, selv med skjerpet krav. 

Trønderjogg (18.04) 

Det neste løpet for sesongen fant sted i Trondheim, på en av regionens mest populære gateløp. 

Trønderjogg ble en real suksess med personlig rekord og løyperekord på 14.46 i den 5km 

lange løypa. Tiden er i skrivende stund også raskest blant U23 løpere i Norge og nest best 

totalt i Norge, kun slått av Ørjan Grønnevig, sølvmedaljevinner på 5000m i NM i august. 

Mannen to hakk til høyre (Petter Northug) fikk muligens mest mediedekning i etterkant, men 

seier her ga gode svar på den fysiske formen og gav stor motivasjon til resten av sesongen.  
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                Starten på Trønderjogg 5km. 

KM 10 000m (17.05) 

På 17.mai ble det tradisjonen tro arrangert kretsmester-

skap på 10 000m på Øya stadion i Trondheim. Dette 

løpet har av kondis tidligere blitt omtalt som Norges 

raskeste 17.mai tog. Løpet som forøvrig var en debut på 

distansen, endte svært godt for min del. Selv om jeg lå 

alene i front siste halvdel av løpet, ble det seier foran 

Kristiansands Ola Sakshaug, og en tid på 30.39. Dette 

var imidlertid en tid som skulle forbedres ytterligere 

under friidrett NM i August senere på året. 
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Trondheimslekene (26-27.05) 

I mai løp jeg også trondheimslekene på Øya 

stadion. Her deltok jeg på 1500m lørdag 26.05 

og 3000m søndag 27.05. Lørdagens løp endte 

med seier foran Strindheims Trond Ørjan Eide 

og personlig rekord på 3.58. En forbedring 

med 2 sekunder fra NM i Sandnes, 2017. Søn-

dagens løp endte prestasjonsmessig enda 

bedre. Her perset jeg med drøyt 7 sekunder fra 

innendørs i vinter og løp på tida 8.22. Løpet 

endte med en 2.plass av i alt 20 deltakere og et 

halvt sekund bak nevnte Eide denne gangen.  

 

 

1500m på Trondheimslekene. Knepen sier mot 
jevngode Trond Ørjan Eide for Strindheim IL 

I løpet av sommeren, løp jeg også flere lokale løp på Fosen, for å forberede meg til 

NM i august. Der fikk jeg trent godt og fikk bekreftet stigende form ved å ta personli-

ge rekorder i alle løp jeg stilte opp i, samt løyperekord i 4 av de 7 løpene. Jeg løp 

også den tradisjonsrike landeveisstafetten St. Olavsloppet som gikk fra Trondheim- 

Østersund over 4 dager (27-30 juni). Dette gav flott konkurransetrening frem mot 

årets store hovedmål i august. Samarbeidslaget Fjellørnen/Stadsbygd endte på en flott 

5 plass av ca. 150 deltakende lag. Kun slått av Namdal, Rindal, 

Strindheim og Bratsberg. Jeg løp 5 etapper fra 4,6 - 10,8km og løp 

inn til første eller andre beste etappetid på samtlige etapper. 
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Hoved NM, Byrkjelo (17-19.08) 

Mai og juni hadde allerede gitt gode opplevelser i form av flere personlige bestenoteringer og 

seiere i lokale og regionale løp. Kroppen responderte godt på trening og formen har vært 

jevnt stigende. Etter en liten forkjølelse i slutten av juni holdt jeg meg sykdomsfri og fikk 

god kontinuitet i treningsarbeidet gjennom hele juli, og inn mot mesterskapet. Selv om været 

i Byrkjelo representerte klassisk vestlandsvær, fikk jeg noen svært gode løpsopplevelser. 

Målet mitt var å forbedre min 10. Plass fra 2017 på 5000m under Sr NM, samt klare topp 10 

plassering på 10 000m i mitt andre løp på distansen. Jeg hadde også mål om å ta nye person-

lige rekorder på distansene. 

5000m, fredag 

Med profiler som blant andre Henrik Ingebrigtsen, Tom Erling Kårbø, Ørjan Grønnevig, Per 

Svela og Senay Fissehatsion på startstreken skjønte jeg at nivået i år ikke sto noe tilbake fra 

fjoråret. Likevel hadde jeg som mål å forbedre fjorårets 10. Plass på distansen. Dette skulle 

vise seg å lykkes! Etter et nokså ujevnt løp i teten i regn og vind, ble det raskt klart at det 

ikke kom til å bli noen pers, men jeg holdt følge med tetgruppen fram til siste 2,5 rundene. 

Da satte den ferske EM-sølvmedaljevinneren Henrik på turboen, og feltet sprakk opp. Jeg 

holdt grei stand, og kunne løpe inn til en fin 7. Plass. Tiden ble 14.34. Ca. 20 sek bak 

Ingebrigtsen og 9 sek unna medalje. Tre plasseringer opp fra i fjor og beste løper nord for 

Hamar i Norge. Dette var en meget flott opplevelse og noen gode steg i riktig retning.  

Siste halvdel av 5.000m. Ligger foreløpig som nr. 10 
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10 000m, søndag 
Under 10 000 meteren var det noe bedring i været, og mu-
ligheter for å senke den personlige rekorden på 30.39. 20 
løpere fullførte distansen og etter et godt løp kunne jeg klokke inn til tiden; 30.21 og en 
6.Plass i NM! En fantastisk opplevelse og plassering satte et verdig punktum for et av 
årets hovedmål. Etter dette gjaldt det å restituere raskt. Om 5 dager ventet U23 NM 

 

U23 NM, Bislett 
Det var duket for mitt siste løp i Jr. NM, og jeg var svært spent på om jeg var i stand til 

å forbedre fjorårets medalje på 5000m i Harstad. Løpet skulle raskt vise seg å bli av det 

rolige slaget. 4 km ble passert på kun 12.21 min og da satte feltes favoritt, Sigurd Ruud 

Skjeset opp tempoet. Siste 1000m gikk på 2.38/km og jeg var eneste løper som klarte å 

bli med. Det skulle likevel bli tøft å holde følge siste 200m, men jeg løp inn til en sole-

klar 2.Plass. Jeg havnet til slutt ett sekund bak Skjeset og osloklubben Tjalve, men 

hadde 17 sekunders margin til bronsen. Jeg kunne glede meg over sølvmedalje og mitt 

beste resultat i et nasjonalt stevne. Så får det heller være at gullmedaljen må vente til 

senior NM i fremtiden. Jeg kan i hvert fall konstatere at jeg er på riktig vei.  
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Premieutdeling e er 5000m i U23NM. Fra venstre: Odd Gundersen Sagbakken (Ren Eng), 
Sigurd Ruud Skjeseth (Tjalve), Ørjan Kjeldsli (Stadsbygd) 

Terreng nedtur 

Etter dette verdige punktumet for banesesongen, begynte jeg å legge fokus over på 

mitt siste nasjonale løp for sesongen. Nemlig NM terrengløp i Trondheim i midten 

av oktober. Etter svært mange oppturer i sesongen kom dessverre en ubeleilig syk-

dom. Jeg fikk en forkjølelse en ukes tid før NM terreng, som ikke slapp taket i tide. 

Med en kropp som ikke var helt frisk, bestemte jeg meg for å ikke delta og tok derfor 

en velfortjent sesongpause og begynte å fokusere på sesongen 2019.  
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Sesongen 2019 
Nå er vi i månedsskiftet oktober/ november, og jeg er i full gang med forberedelsene til løps-

sesongen 2019. Nå legges et solid grunnlag, slik at sesongen 2019 blir en sesong på et enda 

høyere prestasjonsnivå. Til neste år går jeg for topp 5.plasseringer på 5000m og 10 000m i 

hoved NM og solide bestenoteringer på alle distanser fra 3000m og opp til halvmaraton. Jeg 

ønsker å stabilisere meg på et høyt nasjonalt nivå, og bli aktuell for internasjonal deltakelse i 

2019-2020.  

Takk til Stadsbygd IL for støtten jeg har fått! Med deres bidrag har jeg kunnet finansiert store 

deler av min satsing for 2018. Dette innebærer fly, hotell og overnatting i forbindelse med 

NM løpene og halvmaraton i Haag. I tillegg har jeg fått finansiert utlegg knyttet til påmel-

dingsavgifter og lisens. Vil gi en ekstra takk for at dere ønsker å være med på å finansiere 

deler av treningssamlingen med Sør-Trøndelag friidrettskrets på nyåret. Dette gjør satsning i 

en liten klubb som Stadsbygd mulig! Jeg ser frem til fortsettelsen i 2019! 

Takk! 

Mvh. Ørjan Kjeldsli  
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Årsmeldig Ski 2018 

Skisesongen 2018 startet som vanlig med barmark trening i Stadsbygd sparebank hallen 
og ute. Hver mandag fra oktober treffes ofte opp mot 50 stk kl 1800. Alle stiller med 
refleks vest, hodelykt og skistaver. Både voksne og unge trener sammen. Gruppa deles i 
3 der Per J har tatt hoved delen hos de eldste. Gerald har ledet mellomgruppa og Moni-
ka og Marianne har trent og motivert de minste. Dette har etter hvert blitt en flott arena 
der mange finner glede av å delta. Den første tima foregår treninga ute, mens de neste 
30 blir det sirkel styrketrening. Hallen har etter hvert blitt vår felles arena der det er god 
plass og trivelig å være. 
Snøen kom rett før jul og den ble liggende hele sesongen helt inn i april. Denne vinteren 
vil nok bli en av virkelig få der forholdene for ski har ligget så godt til rette. 
Skitreningene ble flyttet til Granlund rett etter jul og der holdt vi på til godt inn i mars. 
Skikarusellen bestod i år av 5 renn, med avslutning med merke renn. Alle som ønsket å 
bli tatt tid på bestod kravet med glans. Både voksne og unge deltok. Rennet gikk i klas-
sisk stil. 
Granlund rennet gikk i Januar med ca 50 deltakere. Klassisk stil. 
Eindride rennet gikk i februar med litt færre deltakere. 
Storhaugrennet hadde jubileum og det var det første året det ikke passerte kommune-
grensa mellom  Rissa og Leksvik. Det var sang på Storhaugen av Stranda mannskor. 
Det var saftstasjon på samme sted og medalje ble delt ut. Rennet nådde et antall på over 
200 stk som er svært høyt i nyere tid. Tilbakemeldingene er stort sett positive, og med 
været som ble i 2018 på renndagen var det tilnærmet perfekte forhold for ski.   
Granlund arena har høsten 2018 gjennomgått en forvandling til det bedre. Den gamle 
garasjen og speaker bu ble revet. Dette har frigjort mye plass til en større stadion. Ny 
garasje har blitt satt opp utenfor selve stadionområdet og ny speaker bu ble reist mellom 
traseene på stadion. Denne bua har blitt flyttet fra Stadsbygd banen. Den står nå på stol-
per litt opp i lufta som gjør det enkelt og oversiktlig som speaker og tidtaker bu. 
Garasjen til løypemaskin ble satt opp ved hjelp av materialer fra det gamle mjøllageret 
til Stadsbygd Handelssamlag. Denne garasjen skulle rives for å gi plass til nytt om-
sorgssenter. Skigruppa tok på seg å rive bygget mot at vi fikk takplater, takstoler og 
reisverk. Dette var relativt nytt da mjøllageret var nyoppusset. På rivedugnadene stilt 
mange opp og prosjektet ble gjennomført på en uke. Materialene ble kjørt til Granlund 
der de ble lagt på vent. 

Gravinga startet i oktober. Vi fikk leie maskin av Belling til dette. Massene ble lagt 
utover i traseen slik at mange kuler ble mindre fremtredende. Sverre Schei leverte mas-
ser til grunnarbeidet. Det gikk med mye masse da det var berg grunn med dyp høyder 
og bunner som måtte jevnes ut da sprengning ikke var aktuelt. Dekket ble støpt og ring-
mur ble satt opp. Reisinga av selve bygget gikk raskt da vi ofte kunne være en 10 til 15 
stk på dugnad i helgene. Både rivning av gammelgarasje og bygging av ny garasje fore-
gikk samtidig. I desember stod den nye garasjen ferdig og løypemaskina kom på plass. 
Ny port ble levert i januar. 
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På dette prosjektet deltok over 40 stk frivillige. Noen mener dugnadsånden er i ferd 
med å dø, men dette vitner om noe annet. Laget bevilget ca 70 000 kr til prosjektet. 
Ramma ble brutt, men resultatet ble en ny tilværelse for de som drifter anlegget. Med 
gode aktiviteter i Granlund som vil komme mange til gode vil vi tro at investeringen 
er verdt både strevet og kostnaden i form av kapital.  
Mange har bidratt til at dette prosjektet lot seg gjennomføre, hele 41 stk, men Per Jo-
han Fenstad står som hoved pådriver sammen med Gerald og Arne Håkon i VS Bygg. 
VS Bygg tok på seg ansvaret for selve bygget, noe som var nødvendig da bygget ble 
større enn først planlagt. 
Traseen fikk også i år en forbedring da den siste trebrua ble skiftet ut med betong ele-
menter som vi fikk fra Marine Harvest. 
Vinteren 2018 var som tidligere nevnt svært god for ski aktivitet. Dette medførte at 
interessen for turløype dukket opp. Skigruppa har lenge ønsket å tilby en turløype, 
men både utstyret og snøforholdene har begrenset dette. Når den nye løypemaskin 
kom på plass var det problemet mindre og når vi samtidig fikk tidenes vinter var det 
bare å kjøre på. Grunneierne i området fra Kirkemyr og opp til Vardheia ble forespurt 
om de var positive til å la laget kjøre spor i hele Åsbygda. Alle støttet opp om traseen 
og resultatet ble en fantastisk turløype som folk fra hele kommunen kommer for å 
bruke. Det ble satt opp en frivillig støtte til løype kjøring. Dette ga over 11 000 kr i 
støtte til laget. Oppslutningen viser at dette var noe folk satte stor pris på. 
 
Skigruppa består i 2018 av Marianne Brødreskift, Hanne Halvei, Per Johan Fenstad, 
Sigbjørn Oldren, Arne Håkon Schei og Gerald Eriksson 
 

Vi ønsker å takke for nok et godt ski år.   

 

 

 

 

 

 

Fra den fantastiske turløypa  

vår til Vardheia. Feslettet 

Badet i sol. 
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Høsten 2018. Dugnad hver helg. Jan Arild dirigerer, mens Holger og 
Richard gjør sitt beste. 
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Årsmelding allidrett 2018: 
 

Det siste året har styret allidretten bestått av Irene Solhus, Ingrid Brødreskift, Håvar Buan 
Berg, Marthe & Morten Kilen og Erlend Eriksen Brødreskift. Styret har også fått god hjelp 
av Tonje Sandbakk og Ane Horten gjennom allidrettsåret 2018, da deler av styret var mye 
på reisefot. 
 

Allidretten har fokus på lek og moro der alle får være med, idretts- og lekeglede er viktig for 
barn. 
Vi fokuserer på grunnleggende motoriske ferdigheter gjennom de ulike aktivitetene og leke-
ne som arrangeres, som for eksempel løping, balanse, koordinasjon, kast og hopp.   
Samlingene/treningene ble gjennomført på onsdager. 
 
På våren startet vi med samlinger ved idrettsplassen. Samlingene bestod da primært av lø-
ping, ballkast, stafett og hopp. Etter hvert startet arbeidet med ny friidrettsplass opp, da ble 
allidretten nødt til å trekke inn i hallen for videre aktivitet. Her ble det drevet med hinderløy-
pe, stiv heks, ballspill, danseleker med mer. Etter samlingene avsluttet vi med saft til barna, 
noe som falt i god smak. Vårhalvåret ble avsluttet på Museet Kystens Arv der det ble natur-
sti og bingo samt saft og frukt til slutt. 
 
På høsten har vi prøvd å legge opp til et mer variasjon enn på våren, slik at vi har arrangert 
natursti ved Bliksåskammen, rebus og bingo ved Granlund og Museet Kystens Arv, det ble 
også drevet med aktivitet inne i hallen på høsten. 
Høst-/vinterhalvåret ble i tradisjon tro avsluttet i Desember med Nissemarsj i Granlund. Her 
samlet vi barna utenfor skihytta for å lete etter nissen, årets nisse hadde selvfølgelig også 
med noe godt til barna. Kvelden ble avsluttet med grøt, diplom og premieutdeling. 
 
I år har det vært bra oppslutning ved allidretten, ca 80 barn har deltatt ved vår og høst inklu-
dert Nissemarsjen. Det er alltids plass til flere, så det er bare å møte opp til vårsesongen. 
 
Allidretten har også ansvaret for å organisere familiesvømming. Ved basseng-sesongen 
2018/2019 har 11 badevakter meldt seg til tjeneste. Med god hjelp av Reidar Lorentzen som 
har holdt førstehjelpskurs klarte vi å gjennomføre familiesvømming 2 dager i uka før jul, 
med oppstart i November. Etter jul blir det også arrangert familiesvømming 2 dager i uka, 
tirsdag og fredag, ut uke 7. Bassenget tappes ned i vinter-
ferien.  
 
Med engasjert hilsen fra styre i allidretten 2018/2019  
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Årsmelding Fotballgruppen 2018 

Styret i Fotballgruppen har i 2018 hatt 8 møter og behandlet  51 saker. Vi har i tillegg vært 
representert på diverse seminarer, kurs og forum i regi av NFF Trøndelag. I 2018 var vi 
representert både på kretstinget og forbundstinget i Norges Fotballforbund. Vi har også ar-
rangert kurs for både trenere, klubbdommere og rekrutteringsdommere samt deltatt på le-
derkurs. 
 
Aktiviteten i gruppen har i 2019 vært stor og som vanlig er det ledere og trenere som har 
lagt ned mange dugnadstimer for å skape en trygg og utviklende treningshverdag for barn 
og ungdom i Stadsbygd.  
I 2018 har vi hatt et samarbeid med Vanvik IL og Rissa IL for ungdomslagene. På jentesi-
den 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.  
For J17 og damer senior har vi i tillegg hatt et samarbeidslag med Rissa, som Rissa har ad-
ministrert. På guttesiden hadde vi et samarbeidslag med Vanvik for G14, mens G16 og her-
rer senior ble påmeldt som et rent Vanvik lag med sterke innslag fra Stadsbygd 
I løpet av 2018 har vi blant annet arrangert turnering for J/G 6, 8 og 10.  De yngste lagene 
har i tillegg deltatt på de tradisjonelle barnefotball turneringene som vi og naboklubbene 
arrangerer i fellesskap. På grunn av usikkerheten rundt bygging av friidrettsbanen valgte vi i 
år å ikke arrangere Tine Fotballskole.  
 
Sportslig så har resultatene variert, men vi ser at Stadsbygd lagene er spillende lag. Helt fra 
de yngste til de eldste ser vi at lagene har godt samspill, og er ikke så avhengig av enkelt-
mannsprestasjoner som en del andre lag. Dette forteller oss at arbeidet med kompetansehe-
ving og trenerutvikling vises i banespillet. Trenerne fokuserer på utvikling og ikke på resul-
tat, og dette gir på sikt også god spillerutvikling. 
 
Dommergruppen har som vanlig vært veldig aktiv. NFF Trøndelag måler hvert år hvor 
mange kamper dommere fra klubben dømmer i forhold til  hvor mange kamper vi spiller. 
Målet er at vi skal dømme minst like mange som klubben spiller. I 2018 kom vi i ut med et 
resultat som forteller at vi dømte like mange kamper som vi spilte.  En veldig god innsats! 
Høydepunktet her var at Veronika Fjeldvær ble utnevnt til å dømme NM finalen for J19 og 
debuterte som hoveddommer i Toppserien. Ingrid Feixia Hårsaker Nakken ble og utnevnt til 
å dømme i sluttspillet for både kretsmesterskapet og OBOS cup. Dommergruppen leverer 
både i bredde og topp. 
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 Arbeidet med kvalitetsklubb prosjektet har i all hovedsak vært lagt på is i 
2017, og det arbeidet ble startet på nytt i 2018. Stadsbygd er den minste klub-
ben som er i prosess for å bli kvalitetsklubb og det gir noen utfordringer, men 
vi jobber videre med det og går for en kvalifisering i 2019. I forbindelse med 
kvalitetsklubbarbeidet er det utarbeidet en ny sportsplan som skal implemen-
teres i år. 
Tradisjonen tro har også alle lagene fra J/G 12 og oppover vært på en turne-
ring med overnatting. 12 åringene dro til Røros og  Bergstad Cup, mens fjor-
ten og femtenåringene dro til Østersund og Storsjøcup.Trenings samling i 
Selbu med 80 deltakere har også blitt gjennomført. Fotballgruppen mener at 
slike turer er viktig for å sikre at flest mulig fortsetter å spille fotball. Vi bru-
ker derfor forholdsvis mye penger på å støtte lagene, slik at egenandelen for 
hver spiller skal bli minst mulig. Vi ønsker at alle skal få oppleve gleden av å 
reise på tur med gode venner.  

Fotballavdelingen har samarbeide med Rissa på jentesiden, og Rissa på gutte-
siden. 

Medlemmer i styret for fotballgruppen 2018 har vært Frode Blålid, Baard 
Vorpvik Skraastad, Stian Osen, Hans Olav Rønning, Erlend Farbu, Elisabeth 
Fætten Schei, Geir Solem og Geir Nakken(dommeransvarlig). I tillegg har 
Steinar Hansen vært engasjert av fotballgruppen som Trenerutvikler.  
Se ellers årsmelding fra hvert enkelt lag og dommergruppen. 
 

Tilslutt vi jeg takke alle foreldre for all hjelp i 2018 og ikke minst alle trene-
re, ledere og dommere som gjør en fantastisk innsats for Stadsbygd IL 
 

For Fotballgruppen 
Frode Blålid 
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Årsmelding Stadsbygd J08/G08 2018 

Årets J08 bestod av følgende spillere:  
Nora, Ida, Tora, Rikke, Anna Victoria og Tirill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G08 bestod i år av følgende spillere: 
Sondre, Elias, Emilian, Viktor, Shaun, Wilhelm, Kim, Olaus, Andreas, Tem, 
Håkon, Emil Andreas, Tommy, Iver, Oliver og Emil Andreas. Pål Adrian var 
med en halv sesong.  
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 Trenere har vært: 
Terje, Oddbjørn, Linn Jeanette, Erlend og Hans Olav og noen gjesteopptredener fra Jannicke 
 
Vi startet sesongen med treninger på tirsdager fra 17. April. Vi har jevnt over vært ca 20 stk 
på trening igjennom hele året. To av våre jenter trente og spilte med frem til sommerferien, 
men kom tilbake til oss på høsten. 
 
Vi var med på 6 cuper denne sesongen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi startet som 
vanlig opp i den 

flotte Vanvikanhallen den 5.mai. Vi hadde i starten ikke nok 
jenter til jentelag og måtte stille med blandalag på de tre første cupene hvor det ble spilt 5’er. 
På EMS-cupen på Langsand ble barna introdusert til 3’er fotball og for en opplevelse det ble 
både for barn, trenere og foreldre. Dette var en spillform som engasjerte samtlige barn kon-
stant igjennom kampene i motsetning til 5’er hvor banen blir for stor og 2-3 av 5 ofte ikke 
blir med i spillet. Derfor ble det bestemt at vi skulle gjennomføre 3’er både i Leksvika og på 
Stadsbygda. Da fikk vi også stilt jentelag i de resterende cupene. I årets sesong så var det 
Stadsbygd-cupen som fikk griseværet, men de aller fleste bør nå ha tørket. 
 
Vi holdt avslutning med pizza og brus den 2.oktober på møterommet i samfunnshuset. Det 
har som vanlig vært en fantastisk fin gjeng, både spillere, foreldre, trenere og motstandere. 
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 ÅRSMELDING STADSBYGD J-10  

 
 Vi startet å trene i begynnelsen av April, cupene startet i Vanvik og ble av-
slu et på hjemmebane.  
Vi var 13 jenter fra start og avslu et sesongen med 15 jenter, noe som vi tre-
nerne synes var kjempeposi vt.  
Jentene var fordelt på 2 lag, blå og gul.  
Jenter 10 besto av 2stk 2010,3stk 08 og 10stk 09. Med så mange førsteårs j10 
spillere ble de første cupene li  tunge, men jentene fant fort ut av det. Jente-
ne avslu et cupene med godt spill og godt humør.  
 
Trenere for sesongen var Jan audun Rømma og Robert Kilen  
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Årsmelding for G10 2018 
 
 
Vi har i år vært 11 stk. spillere fra 2008-kullet og 7 stk. spillere 
fra 2009-kullet, totalt 18 spillere på 
det meste. 
De som har vært med i år er : 
Vi 
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Vi startet sesongen i mars med treninger på Stadsbygd Sparebankhallen og vi startet 
med treninger 
ute på banen i april. 
Trenere for året har vært Ronald Hellesvik, Frank Kasseth og Knut Einar Askim, i 
tillegg har Rikard 
Haugen vært med oss hele vårsesongen. Rikard har vært en veldig positiv ressurs for 
oss og guttene, 
det er alltid bra å få med sprek ungdom som har mye å bidra med. 
Vi deltok også på Mini-/Knøtte turneringene som ble arrangert i Vanvikan, HIL/
Fevåg, Stjørna, Rissa, 
Leksvik og Stadbygd. Spillerne har hatt stor spilleglede og vi har klart å stille med 2 
lag i alle 
cupene, det har ført til mye spille tid for alle. 
Hovedfokuset har også i år vært posisjonering med og uten ball samt pasning og mot-
tak og 
ballkontroll generelt. Fokusområder har vært ballkontroll, pasningsspill, generelle 
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 er noe nivå/ferdighets forskjeller har vi diffe-
rensiert på treninger, det 
synes vi trenerne var en suksess og det inntrykket har vi også fra foreldre og 
spillere. 
Vi har også deltatt som markører på C-trener kurs som ble arrangert i Van-
vikhallen i november, her 
stilte flere og hadde en god opplevelse faglig, samtidig som de fikk prøve seg 
med nye trenere og 
lagkamerater fra Rissa og Vanvikan. 
I desember hadde vi noen treninger med Vanvik G10/G12, og dette var så 
bra at vi også etter jul har 
fortsatt dette samarbeidet. 
Vi avsluttet vårsesongen med is på siste trening for sommer ferien og tradi-
sjon tro avsluttet vi 
sesongen i år som i fjor med Pizza og brus i Stadsbygd Sparebankhallen til 
stor glede for trenere og 
spillere. 
 
Trenere G10 2018 
Rikard, Ronald, Frank og Knut Einar. 
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Årsmelding Stadsbygd J12 2018 
 

Vi startet sesongen med treninger på søndager i Vanvikanhallen fra 28. Januar. 20 ivrige 
jenter møtte. Totalt var 24stk innom laget i løpet av sesongen, fordelt på 11stk 2007-, 
12stk 2006- og 1stk 2005-modeller. 

Vanvikanhallen 
 

Helga 10.-11. februar deltok J12 på felles treningsleir med G12, G14, J15 G16 og J17 i 
Selbu. En flott tur med det sosiale fellesskapet i fokus. I tillegg til fotballtrening og kamp, 
ble det tid til bl.a. ATV-kjøring og foredrag om kosthold. 
 

Vi stilte med to lag i TrønderEnergi-serien 7er avd.09, hvor motstanderne var HIL/FIL/
Stjørna, Åfjord, Osen/Steinsdalen, Leksvik, Ørland, Rissa og Fosen. Første seriekamp var 
12. April.  
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22.-24. juni bar det til Røros på Bergstadcup. Et fint arrangement, med bra logistikk og 
mat for barna. Vi stilte med 2 lag, ett 11årslag og ett 12årslag. Randi Neergård Viken, 
Tove Leikvang, Lars Erling Viken og Baard Skraastad overnattet sammen med jentene 
på Røros Skole. 

I august var det klart for ny cup. 26. August arrangerte Rissa IL Eat-move-sleep-cup. 

Her stilte vi også med to lag. 
 

Vår siste seriekamp i en lang sesong ble spilt 18.oktober. Sesongen har vært preget av 
godt humør, og en spillergruppe som har vært disiplinert, lærevillig, engasjert og ink-
luderende. Resultatene i kampene har ofte endt i vår favør, men det mest gledelige er 
det “gode spillet” som jentene gjenskapte i mange av kampene utover sesongen. Ang-
rep som gjerne startet bak hos keeper, og endte i avslutning på mål etter fint pasnings-/
veggspill. Årets J12 har rett og slett spilt underholdende fotball som har gledet både 
trenere og publikum. Foreldregruppa har hatt godt oppmøte på hjemmekamper, og har 
i tillegg stilt med salg av kaffe, kake og saft.  
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Pengene som kom inn på kiosksalg ble brukt på sesongavslutning for jentene. 1. 
november dro vi samlet inn til Trondheim, og spiste pizza/brus på Egon i Søndre 
Gate. Etterpå bar det til Lerkendal for å se semifinale i cupen mellom Rosenborg og 
Start. Hjemmeseieren kronet en fin avslutning for årets J12! 

Spillere som medvirket på årets Stadsbygd J12: 
Lea Janie Dahle Schei, Nora Leikvang, Kaja Halvei Larsen, Oda Vorpvik Skraa-
stad, Martine Kilen, Andrea Grønning, Julie Buan Osen, Viktoria Buan Osen, Stine 
Sørås,  Emma Askjem, Hanna Moen,  Maja Størseth, Hanna Sofie Vemundstad, 
Sophie Nergård, Selma Brovold, Anna Marie Brødreskift, Eline Sand, Kristin 
Trøen, Ingrid Oldren, Luna Kopreitan, Julie Neergård, Helene Rønning, Emilie 
Jeanette Dahle og Inger Elise Grønning. 
 

Trenere: 
Lars Erling Nergård, Ola Sørås, Jørn Terje Grønning og Stian Osen 
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Disse spillerne har vært med: 
G11       G12    
  
Jan Øyvind Foss     Henning Vikan  
Jens Jacob Schei     Sondre Svarholt 
Adrian Fenstad     Oskar Oldren 
Edwin Grø Rein     Elkin Antonio Tønnessen 
William Sand      Henrik Brovold 
Andreas Høvik     Julian Oskar Hønsvik 
       Jon Peder Nyeng 
       Jørgen Vangen 
 
Richard og Geir Ola  
 
 
 



36 

Årsmelding 2018, Stadsbygd/Vanvik 
G14. 

Vi startet opp sesongen med 2 treninger pr uke 4. januar i Vanvikanhallen, onsdag og sønda-
ger. Det var meget godt oppmøte og god innsats på treningene. 9. til 11. februar var vi på tre-
ningssamling i Selbu, en meget velykket tur, særlig sosialt. Første helga i mars deltok vi i 
Vanvikan Indoor, med god innsats. Men med lite trening på five à side, gikk vi ut etter grup-
pespillet.  
Før OBOS Cup kampene startet ble lagene delt opp med 2004 modellene på 11’er laget og 
2005 på 9’er laget. Med en lang og kald vinter, var kunstgrasbanen langt fra klar til OBOS 
Cup kampene skulle starte i Mars. Og 9’er laget fikk ikke lov til å spille sine hjemmekamper i 
Vanvikanhallen. Kretsen har bestemt at banen er for smal til slike kamper. Derfor måtte vi 
spille bortekamper, inntil vi fikk ryddet banen nok til å spille kamp den 5. april. Da ble 4-3 
seier for 11’er laget, mot Melhus, som senere ble seriemester for G14 for hele Trøndelag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dugnad på snørydding av banen 1. april.  
 
I vårserien spilte 11’er laget i 2. div, som eneste laget fra Fosen.  Det ble 5 seire, 1 uavgjort og 
2 tap med en målforskjell på 30-13, og en 2.plass på tabellen.  
9’er laget spilte i en ren Fosen serie mot 7 lag i en trippel serie. Det var stor variasjon på ni-
vået på lagene, men vårt G13 lag gjorde en meget god innsats. Med 8 seirer og 1 uavgjort ble 
det 25 poeng med en målforskjell på 53 – 70 mot G14 lagene, gir det et godt grunnlag for nes-
te sesong. 
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I juli var vi på Storsjøcup med et lag i G13 og et lag i G14. G14 vant alle sine 3 kamper i 
gruppespillet, og gikk til A-sluttspillet. I 16-delsfinalen ble det 6 – 4 seier mot FC Deren fra 
Mongolia etter 2-2 ved ordinær tid og straffespark konkurranse. I 16-delsfinalen ble det 2 - 0 
tap mot Strindheim. G13 vant sin kamp mot Charlottenlund i gruppespillet og gikk til B-
sluttspillet. Der ble det 2-3 tap for KIL/Hemne. En meget vellykket turnering både for spille-
re, ledere og foreldre, både sportslig og sosialt  
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En vanlig trening for G14 på Skavelmyra, med 24 spillere, topp innsats og godt humør. 

 

Høstsesongen ble meget krevende for å få avviklet kampene. Fra stålende sommervær i 
ferien med treninger på Skavelmyra, ble det mye regn straks kampene startet igjen. Dette 
førte til at vi måtte ha hjemmekampene på Stadsbygd kunstgras, samtidig med at det 
skulle legges ny løpebane. 
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Stadsbygd/Vanvik 2, 9’er 
1. rekke: 
Oliver Neergård, Mons Skraastad, Marius Kjeldsli Ersøybakk, Eirik Dypvik, Sander Val-
stad, Lukas Hammernes, 
2. rekke: 
Roar Dypvik, Mathias Kasseth, Johannes Grønning, Aksel Kvithyll-Haugen, Karl Corne-
lius Schei, Henrik Myrabakk, Adrian Malum Sunde, Ronny Hammernes 
Ikke tilstede: 
Martin Brødreskift, Patrik Trøa-Stordal, Alfred Kvendset 
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Stadsbygd/Vanvik, 11’er 
1.rekke: 
Julian Hagen, Thea Sofie Fjeldvær, Isak Haugen, Marius Mandal, Elias Wanvik 
Hafeld 
2. rekke: 
 
Morten Andreas Haugan, Amalie Fenstad, Oskar Fenstad, Daniel Leikvang Sollie, 
Lorns Finserås, Samuel Toth Herringbotn, August Langmo, Edvart Langnes, Marius 
Kjeldsli Ersøybakk, Henrik Holtleite Moksnes, Aksel Kvithyll-Haugen  
 
 
Alt i alt var dette en meget positiv sesong for G14, med spillere som viste god inn-
sats og meget godt oppmøte, både på kamper og trening. Foreldregruppen fungerte 
også meget godt, med transport og kiosksalg. FairPlay var også meget bra, med gode 
holdninger overfor motstandere og dommer, både hos spillerne og folket på sidelin-
jen. 
 
 
Trenere: Stig Bjørnar Mandal  Roar Dypvik 
  Pål Vidar Hagen  Ronny Hammernes 
  Arne Langmo   Frank Kasseth 
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Årsmelding for J15 2018 
 

Året startet første uka i januar med to treninger i uka i vanvikanhallen, mandag og onsdag. 
Oppmøte var på 15-20 jenter hver gang.  
Selbu 
Helga 9.-11. februar dro vi til Selbu på treningssamling sammen med J12, G12, G14, G16 og 
J17. Oppholdet bestod av fotballtrening, cup der alle lagene ble blandet, og uteaktiviteter som 
fikk i gang konkurranseinstinktet. Ei kjempehelg med fokus på masse sosialt samvær på tvers 
av lagene   

Hele gjengen samlet i Selbu.  
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Sesongen 
4. mars deltok J15 i Vanvikan Indoor med 3 lag. I april arrangerte vi en treningslørdag 
med rolig treningsøkt på morgenen med fokus på formasjon, dødball og avslutninger. 
Deretter lunsj før treningskamp mot G12/G14. I løpet av året har vi i tillegg hatt flere 
kvelder der laglederne har ordnet med kveldsmat etter treningene. Når snøen forsvant i 
mars/april flyttet vi treningene utendørs på Stadsbygd, fortsatt med to treninger i uka 
(mandag og torsdag).  

Serien startet 18. april med hjemmekamp mot Orkanger. Hele sesongen har vært litt opp 
og ned. En del kamper har vært veldig jevne og gode, men resultatene har gått i mot oss. 
Vi har likevel tatt med oss det gode i kampene, og fokusert på prestasjonene fremfor 

Dato: Hjemmelag: Bortelag: Resultat: 
18.04.18 Stadsbygd Orkanger 0-2 

29.04.18 Melhus Stadsbygd 9-0 

02.05.18 Stadsbygd Skaun 3-6 

06.05.18 Klæbu Stadsbygd 7-2 

08.05.18 Egge Stadsbygd 11-0 

23.05.18 Stadsbygd Strindheim 2 2-1 

06.06.18 Ranheim 2 Stadsbygd 7-1 

13.06.18 Stadsbygd Oppdal 2-3 

17.08.18 Stadsbygd Egge 2 1-2 

21.08.18 Oppdal Stadsbygd 7-1 

26.08.18 Stadsbygd Skaun 0-2 

28.08.18 Stadsbygd Ranheim 2 2-5 

05.09.18 Orkanger Stadsbygd 1-5 

10.09.18 Stadsbygd Melhus 0-3 

19.09.18 Malvik Stadsbygd 4-1 

29.09.18 Utleira Stadsbygd 4-1 

02.10.18 Stadsbygd Sverresborg 2-6 

21.10.18 Astor Stadsbygd 4-0 
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Storsjøcup 
Årets store høydepunkt var naturligvis Storsjøcupen. Den ble arrangert første uka 
i juli, 2.-7. juli. Dette var andre året jentene deltok på denne cupen, så vi var alle 
godt kjent med byen og anleggene. Vi tok buss sammen med G13/14 denne 
gangen også, og det gikk veldig bra. Denne gangen var også alle lagene veldig 
gode på å støtte opp hverandre. Både G13, G14 og J15 deltok på cupen, og alle 
lagene stilte opp på hverandres kamper for å heie de frem. Vi fikk opplevd 
mange gode og spennende kamper fra alle lag, deriblant 4 (!) straffekonkurranser 
(3 for J15 og 1 for G14). I løpet av cupen har både guttespillere, jentespillere, 
lagledere, trenere og publikum for øvrig fått frysninger og tørket tårer flere gang-
er  En fantastisk opplevelse for alle sammen.  
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Resultatmessig er J15 veldig fornøyd med sin deltakelse. Vi spilte jevne kamper, og vi kan 
trygt si at kampene vi spilte i cupen er de beste i løpet av hele sesongen. Jentene kom seg til B
-sluttspill, og der fikk vi opplevd 3 straffekonkurranser før det ble slutt. Med andre ord, veldig 
spennende kamper både for spillerne og publikum. En sliten gjeng kom seg helt til semifinale, 
og var godt fornøyd med det   

 

03.07.18 09:00 Gruppespill Stadsbygd IL Ås IF 1-2 

04.07.18 13:00 Gruppespill Melhus IL Stadsbygd IL 3-2 

05.07.18 13:00 Gruppespill Sparbu IL Stadsbygd IL 3-0 

06.07.18 20:00 1/8 finale i B-
sl.sp 

Skogn IL Stadsbygd IL 3-4 
(straffekonk) 

06.07.18 23:00 Kvartfinale Hommelvik IL Stadsbygd IL 3-4 
(straffekonk) 

07.07.18 08:00 Semifinale Vuku FK Stadsbygd IL 5-4 
(straffekonk) 
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Avslutning 
Gjennom hele sesongen har J15 vasket garderober to ganger i uka, samt solgt kaffe og 
kaker ved hjemmekampene. Dette for å kunne finansiere cup og avslutning. Avslutningen 
i år ble middag på Egon i Trondheim etterfulgt av kamp på Lerkendal, der pokalen ble delt 
ut.  
Spillere: Thea-Sofie Fjeldvær, Lena Kårli, Marte Haugen, Amalie Fenstad, Johanne Røn-
ningen, Ida Emelie Larsen, Milla Kilen, Thea Rødde, Frida Vaarheim Brovold, Heidi 
Grønflaten, Rebekka Abelsen, Agnethe Ersøybakk, Emma Vangen, Ingrid Nakken, View 
Aasen, Emilie Valstad, Kaya Myran, Marta Balstad, Silje Askjem, Vilde Rønning, Kaja 
Moen, Tora Dahle, Lene Hjellupvik (1 fra 2005, 5 fra 2004 og 17 fra 2003) 
Støtteapparat: Anniken Fjeldvær (hovedtrener vår), Erik Valstad (hovedtrener høst), 
Øystein Abelsen (trener), Geir Nakken (trener), Kristoffer Fjeldvær (trener), Steinar Han-
sen (trener), Randi Kvitland Brødreskift (trener), Jenny Vaarheim Brovold (lagleder) og 
Heidi Irene Kjeldsli Ersøybakk (lagleder).   
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Årsmelding 2018 for dommere i Stadsbygd IL   
 26.01.19 
av Geir Nakken 
Sesongen startet allerede i januar med dommeroppdrag i forbindelse Klubb BDO for gutter 
13 og 14 i Vanvikanhallen. Her dømte Ingrid to kamper. I februar dømte hun det trenings-
kamper for G14 og G12, før hun i mars var dommer i Vanvikan Indoor. I april startet den 
ordinære vårsesongen hvor ti av klubbens dommere var i aksjon gjennom hele våren. 
Så kom sommeren med Bergstadcup. Her bidro klubben med fem dommere og en veileder. 
På Røros møtte dommerne en spennende og utviklende cup med alle fire årstider represen-
tert i løpet av helga. På slutten av sommeren dro en av dommerne til Ørland Sparebankcup 
og bidro med dømming i øsende regnvær. I høstsesongen fortsatte dommerne med oppdrag 
både på hjemmebane og i andre klubber. 
Mot slutten av sesongen utmerket to av dommerne våre seg. Veronika Fjeldvær fikk ta ste-
get opp i Toppserien hvor hun debuterte som hoveddommer i kampen mellom Trondheims-
Ørn og Vålerenga på den nye Ørn Arena på Lade i Trondheim. Det var en ærefull og vel 
fortjent utnevning. Hun fulgte deretter opp med nok en kamp i Toppserien, før hun avsluttet 
sesongen med NM-finalen for J19. 

 
 

 

30. novem-
ber 2018: 
Veronika 
Fjeldvær et-
ter vel over-
stått NM J19-
finale i Tele-
nor Arena. 

Foto: Egil Hammer   
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Foto Geir Nakken 

 
Som en liten klubb, er det artig å se at våre unge dommere får nye utfordringer slik at de 
kan utvikle seg videre.  
I november og desember ble det avholdt rekrutteringsdommerkurs i regi av Mads Hage-
rup-Lyngvær fra Trøndelag fotballkrets. En av våre klubbdommere tok kurset sammen 
med flere fra andre klubber på Fosen. I tillegg har det blitt arrangert vår- og høstsamling 
på Stadsbygd for hele Fosen. Her deltok flere av våre dommere. Ingrid deltok dessuten 
på fagkveld for kvinnelige dommere i Trøndelag. 
Klubben har en liten, men stabil kjerne med dommere som vi skal prøve å ta godt vare 
på. Vi trenger også nye dommere for at dommeravdelinga vår skal utvikle seg, så vi skal 
arbeide for å rekruttere nye dommere blant både ungdom og voksne i klubben vår. 
 

 

Den andre dommeren som fikk nye utfordringer, var Ingrid. Hun fikk æren av å være assis-
tentdommer i OBOS-sluttspillet for J15 og J17 i Trøndelag, og hun fikk være assistent-
dommer og hoveddommer i KM (BDO-sluttspill) for hhv. G14 og J13. Mot slutten av se-
songen fikk hun beskjed om at hun var autorisert som kretsdommer. 

3. november 2018: 
Ingrid Feixia Hårsaker 
Nakken like før kampstart 
for sluttspill i OBOS-
cupen for J15 i Abrahal-
len.  
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Aktive dommere i Stadsbygd IL i 2018 
Klubbdommere 
Marius Mandal 
Frida Vaarheim Brovold 
Silje Askjem Hvalryg 
Torill Hårsaker Nakken 
De har til sammen dømt 32 kamper, samt alle kampene på knøtt/mini turneringen vår. 
Dommere 
Veronika Fjeldvær  
Ingrid Feixia Hårsaker Nakken  
Roger Munkvold  
Svein Kåre Dyrvik  
Egil Hammer  
Joachim Hermstad Dalum  
Geir Nakken  
De har til sammen dømt 93 kamper, samt noen treningskamper internt i klubben og i Klubb 
BDO. 
Veileder 
Geir Arild Hermstad 
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Regnskap og budsjett for Stadsbygd Idrettslag 

Hovedlag Bud. 2018 Regn 2018 Bud. 2019 
Medlemskontigent 95 000 110 582 115 000 
Sponsorinntekter 150 000 155 000 150 000 
Aktivitetsmidler NIF/NOK 100 000 107 078 110 000 
Utleie Garderober 1 000 1 000 1 000 
Inntekt Grasrotandel 70 000 88 764 90 000 
Diverse inntekter/mvakomp 15 000 51 278 50 000 
Renteinntekter 3 000 3 639 3 000 
SUM INNTEKTER 434 000 517 341 519 000 
       
Kontorutstyr/rekvisita 1 000 11 997 3 000 
Porto 500   0 
Styre- og komiteutgifter 3 000 7 373 5 000 
Regnskapshonorar 35 000 50 615 50 000 
Husleie/vask garderober 20 000 6 093 10 000 
Gaver og utmerkelser 2 000 2 400 2 000 
Kurs 6 000   0 
Leie Stadsbygd Sparebankhallen 96 000 96 000 190 000 
Scoter/løypemaskin       
Dugnad       
Diverse utgifter 2 000 742 1 000 
Forsikringer 8 000 5 224 5 500 
Diverse utstyr   5 344   
Støtte friidrett     80 000 
Støtte fotball 140 000 170 000 170 000 
Støtte ski 40 000 40 000 40 000 
Årsfest     10 000 
Kjøp av drakter 10 000 14 210 10 000 
Gebyrer 5 000 16 352 17 000 
SUM UTGIFTER 368 500 426 350 593 500 
       
Resultat 65 500 90 991 -74 500 
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I  

 

Hall og Baneanlegg Bud 2018 Regn 2018 Bud 2019 
Inntekt skianlegg 23 000 21 700 21 000 
Tilskudd strøm 9 000 7 273 7 500 

Leieinntekt Granlund Skiavd 50 000 50 000 100 000 
Leieinntekt allidrett     10 000 
Skadeerstatning   19 091   
Leieinntekt bane 77 000 76 800 77 000 
Leieinntekt friidrett     80 000 
Leieinntekt hall 660 000 629 064 420 000 
Leieinntekt hall for øvrig 30 000 15 087 25 000 
Årskort hall 230 000 118 218 200 000 
Engangsbet hall 20 000 21 614 20 000 
Driftstilskudd hall SIL 96 000 96 000 190 000 
Driftstilskudd hall IF kom-
mune     280 000 
Div inntekter hall 15 000 28 000 15 000 
SUM INNTEKTER 1 210 000 1 082 847 1 445 500 
        
Utgifter skihytte 10 000 28 931 10 000 
Strøm skihytte 36 000 29 831 30 000 
Strøm lysløype   8 219 8 000 
Strøm hoppbakke   5 356 4 000 
Utg skianlegg   2 876 2 500 
Forsikringer skianlegg 33 000 30 748 40 000 
Utg scooter/løypemaskin 20 000 51 594 25 000 
Avskrivinger garasje Gran-
lund     10 000 
Avskrivinger friidrettsbane     80 000 
Avskriving løypemaskin 0 31 520 30 000 
Strøm kunstgressbane 7 000 7 921 10 000 
Strøm hall 80 000 86 849 90 000 
Renhold/komm avg/
renovasjon 130 000 134 591 140 000 
Snøbrøyting bane 0 8 000 0 
Vedlikehold utstyr banen 5 000   5 000 

Vedlikehold kunstgressbane 15 000 16 537 10 000 

Driftskostnader banetraktor 5 000 2 682 5 000 
Utstyr banen   24 650 20 000 
Forsikringer bane m/div 15 000 6 634 15 000 
Div utg bane   315 0 
Avskrivinger hall 230 000 218 700 220 000 
Avskrivinger utstyr hall   24 300 25 000 
Forsikringer hall 26 000 26 250 30 000 
Telefon / internett hall   10 292 10 000 
Alarmtjenester hall   15 093 15 000 
Leasingkostander 50 000 35 769 20 000 
Utstyr/ driftsk hall   40 360 40 000 
Vedlikehold hall 10 000 43 905 39 500 
Rentekostnader 310 000 284 369 330 000 
Avskrivninger bane 95 000 54 783 55 000 
Lønn 30 000 30 000 30 000 
Kjøregodtgjørelse 0 17 125 15 000 
reiseutg 25 000 7 108 7 000 
Diverse kostnader hall 70 000 18 022 25 000 
SUM UTGIFTER 1 202 000 1 303 330 1 396 000 

       
RESULTAT Baneanlegg 8 000 -220 483 49 500 



51 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allidrett Bud 2018 Regn 2018 Bud 2019 
Startkontigent 4 000 3 500 4 500 
Div. arrangement 2 000     
Trim/svømmebasseng 8 000 10 013 10 000 
Tilskudd 9 000   8 500 
Aktivitetsmidl kommune 4 500 3 422 3 500 
Sum inntekter 27 500 16 935 26 500 

       
Sosiale tiltak 1 000   1 000 
Diverse utstyr 7 000 3 036 5 000 
Arrangementutg. 3 000 4 680 5 000 
Leie anlegg internt     10 000 
Premier 2 000   1 000 
Utdanning/kurs 1 000   1 000 
Sum utgifter 14 000 7 716 23 000 

       
Resultat Barneidretten 13 500 9 219 3 500 

Friidrett. Budsjett2018 Regn 2018 Budsjett2019 
Startkontigent 17 000 4 091 25 000 
Salg 12 000 1 353 12 000 
Deltakeravgift 13 000 9 600 20 000 
Salg drakter 30 000 27 171 5 000 
Drifttilskudd SIL     80 000 
Tilskudd utstyr     1 000 
Aktivitetsmidler kommune 20 000 30 800 30 000 
Sum Inntekter 92 000 73 015 173 000 
        
Kontingent krets 3 500   3 500 
Startkontigenter 20 000 25 115 25 000 
Kurs 4 500   4 500 
Premier / gevinster 6 000 3 175 6 000 
Diverse utstyr 15 000 2 065 20 000 
Drakter 0 8 484 2 000 
Arrangementsutgifter 5 000   1 000 
Leie anlegg     80 000 
Reise- oppholdsutgifter 20 000 16 896 22 000 
Innkjøp varer for videresalg 8 000 2 702 8 000 
Diverse utgifter 0 1 183 1 000 
SUM UTGIFTER 82 000 59 620 173 000 

       
RESULTAT FRIIDRETT 10 000 13 395 0 
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 Fotball 

BUD-
SJETT 
2018 

Regnskap 
2018 

BUD-
SJETT 
2019 

INNTEKTER       
Deltakeravgift 90 000 86 753 140 000 
Aktivitetsmidler kommune 70 000 80 877 80 000 
Overf fra hovedlaget 140 000 170 000 170 000 
Egne arrangement 10 000 17 643 18 000 
Egne arrangement Indoor     35 000 
Dugnad     25 000 
Dopapir 130 000 118 820   
Diverse inntekter   30 339   
Utleie banen 15 000 4 800 15 000 
Sponsorinntekter 100 000 96 000 100 000 
SUM INNTEKTER 555 000 605 232 583 000 
        
UTGIFTER       
Kontingent kretsen 20 000 18 950 30 000 
Kontingent turneringer 30 000 22 507 25 000 
Støtte turneringer 70 000 79 733 70 000 
Dommerutgifter 45 000 39 360 50 000 
Forsikring     12 000 
Dommergebyrer / bøter   1 000   
Bane- / halleie 60 000 122 176 80 000 
Leie egen bane 96 000 83 600 96 000 
Reise- og oppholdsutgifter 10 000 39 600 25 000 
Spilleroverganger 2 000   10 000 
Drakter 20 000 8 730 15 000 
Kurs 40 000 55 446 55 000 
Keeperskole 8 000 19 202 8 000 
Premier / gevinster 3 000 5 452 3 000 
Dopapir kjøp 80 000 73 542   
Medisiner/Utstyr 30 000 12 678 20 000 
Avslutninger / sosiale tiltak 20 000 14 714 15 000 
Tap på fordringer 5 000     
Diverse utgifter 10 000 13 847 10 000 
Selbu 0 0 50 000 
SUM UTGIFTER 549 000 610 537 574 000 

RESULTAT FOTBALL 6 000 -5 305 9 000 



53 

Ski Bud 2018 Regn 2018 Bud 2019 
Startkontingent 25 000 20 144 10 000 
Deltageravgift 0 5 350 20 000 
Salgsinntekter 15 000 19 592 20 000 
Lotteri inntekter 2 000 1 220   
Programsalg/Billetter 2 000 3 300 1 000 
Salg av drakter       
Diverse inntekter   16 031   
Bidrag skiløyper   11 879 15 000 
Støtte fra hovedlaget 40 000 40 000 40 000 
Aktivitetsmidler kommu-
nen 25 000 30 800 32 000 
SUM INNTEKTER 109 000 148 316 138 000 
        
Kontingent krets 6 000 5 700 3 000 
Startkontingent 5 000 2 095 1 000 
Varer for salg 5 000 7 982 5 000 
Arrangementsutgifter     1 000 
Premier 3 000 411 2 000 
Reise og opphold 20 000 13 975 2 000 
Leie Granlund 50 000 50 000 100 000 
Utstyr og rekvisitta 3 000   5 000 
Kjøp av drakter 0 6 877   
Diverse utgifter 4 000 5 846 5 000 
Renn- og deltageravg. 
krets 2 500 1 772 1 500 
SUM UTGIFTER 98 500 94 658 125 500 

       
RESULTAT SKI 10 500 53 658 12 500 
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Resultatregnskap for Stadsbygd Idrettslag.   

Avdeling Bud. 2018 Regn 2018 Bud. 2019  

Resultat Hovedlag 65 500 90 991 -74 500  

Resultat Skiavd. 10 500 53 658 12 500  
Resultat Fotball-
avd. 6 000 -5 305 29 000  
Resultat Friidretts-
avd. 10 000 13 395 0  

Resultat Allidrett 13 500 9 219 3 500  
Resultat Hall og 
baneanlegg 8 000 -220 283 49 000  
Resultat Stads-
bygd IL 113 500 -58 325 0  
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Balanse for regnskap    
Eiendeler 31.12.2018 
Innskudd bank/postgiro 755357,37 
Tomt 60000,00 
Andeler i Stadsbygd Samfunnshus 1,00 
Datautstyr  1,00 
Snøscooter 1,00 
Løypemaskin 147131,00 
Skihyte 1,00 
Plentraktor 1,00 
Utelager 1,00 
Baneanlegg 83482,08 
Friidrettsbane 4100904,28 
Hall 7168598,24 
Utstyr /inventar hall 18132,00 
Garasje Granlund 83205,50 
Lysløype 1,00 
Skianlegg 1,00 
Fordringer 48445,00 
Sum eiendeler 12465263,47 
    
Gjeld og egenkapital   
Lån 7809758,76 
Forskudd fra kunder 58488,00 
Påløpte kostnader 22093,00 
Ubetalte regninger 1250177,16 
Annen gjeld 23755,81 
Sum Gjeld 9164272,73 
    
Egenkapital IB 1995784,68 
Andeler friidrettsbane 1363737,48 
Overskudd/Underskudd -58531,42 
Sum egenkapital 3300990,74 
    
Sum gjeld og egenkapital: 12465263,47 
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Investeringer 2019     
      
Hekker friidrettsbane 30 stk a kr 2200 66000 Eks mva 
Feiemaskin    5000 Eks mva 
3v3 baner    60000 Eks mva 
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MEDLEMSKONTINGENT 2020 
 
Familiemedlemskap: 

900,- per familie (inkl barn under 18 år). 
 
Enkeltmedlemskap 

over 18 år: 450,- per person  
under 18 år: 350,-  
Passive:  300,- (Kan da ikke være medlem i noen underavdeling) 

 
Medlemskapskontingent følger kalenderåret. Årsmøtet fastsetter påfølgende års kontingent. 
 
 
Medlemskontingent 2019 
 
Familiemedlemskap: 

800,- per familie (inkl barn under 18 år). 
 
Enkeltmedlemskap 

over 18 år: 400,- per person  
under 18 år: 300,-  
Passive:  200,- (Kan da ikke være medlem i noen underavdeling) 

 
Medlemskontingent betales av alle medlemmer. I tillegg betales deltakeravgift for de en-
kelte underavdelingene man deltar i. Hallen krever ikke at en er medlem av SIL, men klub-
ben gir redusert årskort for medlemmer. Viktig at medlemskontingent blir betalt og fulgt 
opp da denne også styrer forsikring av utøverne!  
 
Vi arbeider for å holde utgiftene og dermed kontingenten og avgiftene så lave som mulig. 
Medlemskontingenten og deltakeravgiftene er imidlertid blant våre viktigste inntektskilder 
og bidrar til drift og investeringer i idrettsanlegg. Om noen ikke har mulighet til å betale 
kan man søke hovedstyret om fritak. Ta kontakt med trener eller styreleder. Alle skal få 
være med. 
 
Vi kjøper vanligvis ikke inn treningsdrakter og lignende til medlemmer og trenere, da det 
koster en del penger og ville medført høyere avgifter. Vi oppfordrer imidlertid sterkt alle 
utøvere, trenere og foreldre til å vise fram klubben og våre sponsorer ved å anskaffe og 
bruke klubbklær – spesielt på kamper, fellesreiser og arrangementer. Det skaper tilhørighet 
og klubbstolthet. Også her er det mulig for enkeltpersoner å søke hovedstyret om økono-
misk støtte i særlige tilfeller. NB! Noen underavdelinger har utstyrsavtaler og de må vi 
forholde oss til, også med tanke på bekledning. 
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Er man i tvil, eller mener at man ikke skal betale en tilsendt faktura, er det bare å ta kontakt 
med trener, avdelingsleder eller styre, eventuelt medlems- og fakturaansvarlig. 
 
Rabattordninger: 
Familierabatt (krever familiemedlemskap): det betales 100% inntil 2 medlemmer i samme 
idrett. Deretter gir det rabatt ut fra type idrett. 
 
Fri deltakeravgift for ett barn per tillitsverv for styremedlem, lagledere og trenere. Gjelder for 
barn før fylte 18 år. Dette må forespørres kasserer fra den enkelte da dette ikke går automa-
tisk. 
 
Deltakeravgift fotball: 
    2019                 

G6/J6   0,-                  
J8/G8   600,-              
J10/G10   800,-              
J12/G12   1100,-              
J14/15/G14  1300,-              
J17/G16   1450,-              
Senior   2000,- 

 
Deltakeravgiften gjelder for kalenderåret og blir satt i årsmøte samme år. 
Stadsbygd IL oppfordrer til deltakelse på større og mindre turneringer. Det er god læring både 
for det sportslige og det sosiale. For alle turneringer dekker klubben deltakeravgiften for la-
get.  
 
Familierabatt: 200,- pr deltaker over 2 (hvis mer enn 2 medlemmer fra samme familie). Dette 
fanges ikke opp automatisk og må da varsles kasserer. 
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Deltakeravgift ski: 
 

Deltakeravgift for ski: kr. 300 
 

Deltakeravgiften blir satt for en sesong (1.7. – 30.6.) og blir satt for årsmøte i samme år som 
sesongstart. 
 
Avgift inkluderer fri deltakelse i karusellrenn.  
 
Stadsbygd IL oppfordrer til deltakelse på større og mindre renn. Den enkelte skiløper må selv 
dekke deltakeravgift på skirenn arrangert av SIL. Deltakeravgift på skirenn i regi av andre 
klubber dekkes av SIL.   
Alle som deltar på eksterne stevner, renn og lignende hvor SIL dekker avgiften, må være med-
lem i SIL ski og betalt deltakeravgift. Langrenns utøvere må betale lisens fra og med det året 
de fyller 13 år. Det ordner og dekker den enkelte utøver selv. Det samme gjelder skidrakt med 
sponsorlogoer, som vi forventer at eldre utøvere bruker når de representerer SIL. Deltakelse på 
stevner må den enkelte foreldre sørge for ved å melde på barna gjennom minidrett.no. Stevne-
arrangør sender da felles faktura til SIL, og vi dekker kostnadene. Stafettavgifter dekkes av 
SIL. Mosjonsløp som ikke går via minidrett dekkes normalt av den enkelte selv. 
 
Familierabatt: 100kr pr deltaker over 2 (hvis mer enn 2 medlemmer fra samme familie) 
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. 

løp. 

Deltakeravgift friidrett: 
Deltakeravgift for friidrett over 10 år: kr. 400,-  
Under 10 år er gratis (men må være medlem av idrettslaget) 
 
Deltakeravgiften gjelder for kalenderåret og blir satt i årsmøte året før. 
 
Stadsbygd IL oppfordrer til deltakelse på større og mindre stevner og løp. Den enkelte 
utøver må selv dekke deltakeravgift på stevner og løp arrangert av SIL.  
 
Deltakeravgift på friidrettsstevner og løp i regi av andre klubber dekkes av SIL. Alle som 
deltar på slike eksterne stevner, stafetter og lignende hvor SIL dekker avgiften må være 
medlem i SIL friidrett og betalt deltakeravgift. Friidrettsutøvere må betale lisens fra og 
med det året de fyller 13 år. Det ordner og dekker den enkelte utøver selv. Det samme 
gjelder friidrettsdrakt (t-skjorte/singlet) med sponsorlogoer, som vi forventer at eldre ut-
øvere bruker når de representerer SIL. Deltakelse på stevner må den enkelte foreldre sør-
ge for ved å melde på barna gjennom minidrett.no. Stevnearrangør sender da felles faktu-
ra til SIL, og vi dekker kostnadene. Stafettavgifter dekkes av SIL. Mosjonsløp som ikke 
går via minidrett dekkes normalt av den enkelte selv. 
 
Familierabatt: 100kr pr medlem over 2 stk over 10 år (hvis mer enn 2 medlemmer fra 
samme familie) 
 
Deltakeravgift allidretten: 
 
Kr. 100 per barn for vår 
Kr. 100 per barn for høst 
Kr. 50 per barn for nissemarsj 
Deltakeravgiften følger kalenderåret og blir satt i inneværende årsmøte. 
Medlemskap i laget er en forutsetning, men det er tilstrekkelig med passivt medlemskap. 
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Trenerkurs 
Vi er opptatt av å øke kompetansen til våre trenere til beste for både trenere og utøvere. SIL dek-
ker derfor vanligvis utgiftene til kursing. Sjekk med avdelingsleder. 

200,- ekstra for alle typer kort for ikke SIL-medlemmer. 
(øker til 300,- for 2020) 
Årskort for hallen følger kalenderåret. Prisene blir satt av anleggsstyret. 
Familie gjelder for barn opp til 18 år.  
Årskort som ikke er kjøpt for familie kan ikke brukes av andre enn den som er registrert bruker 
av kortet.  

    Halvtårskort Årskort 
Engangs-
pris 

    01.01-30.6/01.07-31.12 01.01 - 31.12   

Hele hallen Familie 2 000,- 3 800,-   

  Pr person 1 100,- 2 000,-   

          

Trimrom Familie 1 600,- 3 000,-   

  Pr person 900,- 1 700,-   

  Engangspris     70,- 

          

Flerbrukshallen Familie 1 200,- 2 000,-   

  Pr person 600,- 1 000,-   

  Engangspris     70,- 

          

Bursdager Enkeltbursdag     600,- 

  Fellesbursdag     1 000,- 
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Posisjoner for stadsbygd IL for 2019/2020 

HOVEDSTYRET: (leder for 1 år, resten for 2 år) 

Elias Grønning Leder 2019 

Sigbjørn Oldren Nestleder 2019-2020 

Monika Eriksson Sekretær 2018-2019 

Helen Monsen Kasserer 2019 

Bianca Frøseth Repr. 2018-2019 

Hans Petter Grønning 1.vara 2018-2019 

Bård Henning Amund-

sen 

2. vara, politiattestansvarlig 2018-2019 

Marius Rønningen Vara politiattestansvarlig 2018-2019 

REVISORER: (alle for 2 år) 

Ronald Gangstø Revisor 2018-2019 

Per Inge Tung Revisor 2018-2019 

Hilde Rostad Vara 2018-2019 

UTSENDINGER IDRETTSRÅDETS ÅRSMØTE: (NB! 2 fra hvert kjønn!) 

(alle for 1 år) 
Kristoffer Fjeldvær Representant 2019 

Elias Grønning Representant 2019 

Hanne Halvei Representant 2019 

May Lill Småvik Representant 2019 

Tonje Sandbakk Vara 2019 

Remi Haugen Opperud Vara 2019 

ALLIDRETT: (alle for 2 år) 

Erlend Brødreskift Leder 2019 

Tonje Sandbakk Representant 2019 

Bente Vemundstad Representant 2019-2020 

Vegard Tung Representant 2019-2020 

  Representant 2019-2020 
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SKI: (alle for 2 år) 

Gerald Eriksson Leder 2019-2020 

Arne Håkon Schei Representant 2019-2020 

Per Johan Fenstad Representant 2019-2020 

Sigbjørn Oldren Representant 2018-2019 

Marianne Brødreskift Representant 2018-2019 

Hanne Halvei Representant 2018-2019 

FRIIDRETT: (alle for 2 år) 

Magne Tung Leder 2019-2020 

Hans Grønning Representant 2019-2020 

Jan Petter Selbekk Representant 2019-2020 

  Representant 2019-2020 

Nina Merethe Rian Representant 2019-2020 

May Lill Småvik Representant 2018-2019 

FOTBALL: (alle for 2 år) 

Remi Haugen Oppe-

rud 

Leder 2019 

Stian Osen Representant 2018-2019 

Baard Vorpvik Skraa-

stad 

Sekretær/innkjøp 2018-2019 

Agnes Marie Moen Arrangementansvarlig 2019-2020 

Hans Olav Rønning Sportslig ansvarlig barn 2019-2020 

Frode Blålid Kvalitetsklubbansvarlig 2019-2020 

Erlend Farbu Arrangementansvarlig 2018-2019 

Geir Solem Sportslig ansvarlig ungdom 2019-2020 
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STADSBYGD ANLEGG: (alle for 2 år) 

Ebbe Brødreskift Leder 2019-

2020 
Kristoffer  

Fjeldvær 

Repr. 2018-

2019 
Tone Nyeng Repr. 2018-

2019 
Morten Rødde Repr. 2018-

2019 
Jenny Vaarheim Bro-

vold 

Repr. 2018-

2019 
Magne Nilsen Repr. (Komitéleder Granlund) 2019-

2020 
Geir Vidar  

Johansen 

Repr. (Komitéleder Stadsbygd Sparebankhallen) 2019-

2020 
Norvald  

Grønning 

Repr. (Komitéleder Stadion) 2018-

2019 

Valgkomité 2020: 

1.  Johan Kårli (leder) 

2. Håvar Buan Berg 

3. Morten Kilen 

4.  Ingrid Brødreskift  
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Fellesstart på skikarusellen 2019. Både voksne og barn. 
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Den nye løpebanen med Stadsbygd Sparebank hallen i bakgrunnen 
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