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1 Innledning  

 
Koronaåret 2021 har vært et spesielt år for Byafossen IL. Først og fremst fordi 
mange planlagte aktiviteter har blitt avlyst, men også fordi vi fikk innbrudd i 
klubbhuset - som kostet både tid og krefter å ordne opp i. 
 
Idrettslaget er opptatt av å fornye og videreutvikle anlegget - slik at det kan komme 
hele nærmiljøet til gode. I år ble det derfor satt opp hinderløype med pengegaver og 
støtte fra Byafossen barnehage, minnegaver fra Thorleif Sandmoes begravelse, 
pengegave fra 7. klasse Byafossen skole og Trønder-Avisa.  
 
Aktiviteten i idrettslaget har i perioder ligget helt brakk på grunn av covid-19. 
Byafossen IL har likevel vært synlig i lokalmiljøet både gjennom deltagelse i og som 
arrangør av idrettsarrangement, spesielt innenfor fotball. Fotballgruppa har blant 
annet arrangert Stoke Fotballskole.  
 
Stor aktivitet på skøyteisen i vintermånedene var også særdeles gledelig, og borger 
godt for aktivitet i fremtiden. Trimbingo i mai ble også en suksess - med nesten 50 
deltakere og bra kiosksalg. 
 
 
Byafossen IL er et idrettslag med god sportslig bredde, og selv om aktiviteten i år 
har vært lavere enn normalt, er det i de ulike gruppene lagt ned en god innsats fra 
trenere og lagledere. I tillegg må det trekkes frem at idrettslaget har trofaste 
supportere og tilskuere som skaper stemning og bidrar til idrettsglede på de ulike 
arrangementene.   
 
 
  
Vi ser frem til et begivenhetsrikt 2022!  
 
 
 
 
 
Styret Byafossen IL  

 
 

Janne Mari Aagesen – Leder           Denis Shulgin - Nestleder  
 
  
Jeanette Valseth - Kasserer            Hanne Talsnes Heggdal  – Styremedlem 
 
 
Rune Lillemark – Sponsoransvarlig Per Ivar Nicolaisen - Web-ansvarlig 
 
 
Kristin Lillemark - Medlems- og fakturaansvarlig        
 



 

 

2 Målsettinger 

Byafossen IL skal ta samfunnsansvar ved å være med på skape sunne og trygge 
miljøer på Byafossen for alle aldersgrupper. Vi vektlegger særlig barneidrettens 
funksjon – og dette skal vi gjøre ved at tillitsvalgte, aktivitetsledere, trenere, foreldre 
og utøvere husker at: 

● Prestasjonen er alltid viktigere enn resultatene 

● Prestasjon vil skapes ut fra trivsel, trygghet og gode miljøer 

● Utøverne skal oppdras til å representere Byafossen IL på en god måte 

● Resultater skapes ut fra trygge miljøer 

 

 

3 Hovedstyret 

 
3.1 Styrets sammensetning i 2021 
 
Hovedstyret Navn 

 
Leder Janne Mari Aagesen 

Nestleder Dennis Shulgin 

Kasserer Jeanette Valseth 

Styremedlem Hanne Talsnes Heggdal 

Rune Lillemark 

Per Ivar Nicolaisen 

Kristin Lillemark 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 

3.2 Styrets aktiviteter 

Styret har i perioden gjennomført 7 styremøter. Det ble i utgangspunktet laget en 
fast møteplan med månedlige møter med unntak av juli og august. Denne planen ble 
delvis fulgt. Flere av møtene foregått på Teams på grunn av smittevernrestriksjoner 
knyttet til koronapandemien. Fast møteplan har gitt en forutsigbarhet for 
styremedlemmene, og anbefales videreført. 

 

Det ble totalt behandlet 58 saker i styremøtene, hvorav de viktigste var: 

● Fortløpende orientering av aktiviteter i gruppene karate, fotball, basket og 
allidrett 

● Drift og vedlikehold av anlegg og utvidelse av fasiliteter, herunder hinderløype 
● Økonomi og koronakompensasjon  

  

I tillegg er det behandlet saker som har med fortløpende innkjøp, drift og 
vedlikehold av utstyr, baner og klubbhus. 

Det ble våren 2016 innført nytt system for medlemsregistrering. For inngangen til 
2020 bidro dette til at vi fikk bedre kontroll på fakturering av medlems- og 
aktivitetsavgiftene, noe vi dro nytte av også i 2021. Bytte av medlemsregister 
vurderes fortløpende. 

Det ble arrangert vårdugnad for å klargjøre aktivitetsflater og fasiliteter.  

 

 

 
3.3 Medlemstall 

Antall medlemmer pr. 31/12 2021: 876 medlemmer i medlemsbasen, hvorav 487 
aktive. 

 

 
 

3.4 Kommunikasjon 

Idrettslaget bruker to kommunikasjonskanaler, hvorav www.byafossen.no er 
primærkanal. Det er også mange av lagets medlemmer som benytter Facebook, og 
idrettslaget har egen side her også, Byafossen idrettslag. Begge sidene oppdateres 
jevnlig. 

 
 
 



 

 

3.5 Økonomi 

Resultatet for 2021 (2020, 2019, 2018, 2017): 

Driftsinntekter: 988.783,- (kr 1.230.866,- kr 1289054,- kr 2.240.627,- kr 
1.269.678) 

Driftskostnader: 811.502,- (kr 650.298,- kr 1190274,- kr 811.237,- kr 1.078.585) 

Driftsresultat: 177.281,- (kr 580.598,- kr 98781,- kr. 1.339.835,- kr 121.979) 

 

 

Kommentarer: 

Idrettslaget hadde ved årsskifte en gjeld på kr. 222.320,- 
Momskompensasjon 2021 ble kr. 51.688,- 
Vi har betalt 387.191 kr i lån i 2021.  
 
 
 
Året 2021 har også vært preget av Coronarestriksjonen som har medført at det har 
vært mindre aktivitet i år også. Byafossen Indoor Cup og Byafossen Cup ble ikke 
gjennomført. Stoke fotballskole ble gjennomført på høsten hvor idrettslaget fikk kr. 
152.156,- av Steinkjer kommune for å dekke påmeldingsavgift til deltakere bosatt i 
Steinkjer kommune. Deltakerne fikk velge å få årets påmeldingsavgift refundert eller 
å bruke summen til Stoke 2022. Summen er avsatt og brukes til deltakerne for Stoke 
2022. 
Resultatet av Stoke fotballakademi: 
Inntekt kr. 171.692,- 
Kostnad kr. 160.128,- 
Overskudd kr. 11.564,- 
 
 
 
I år ble det satt opp hinderløype med pengegaver og støtte fra Byafossen 
barnehage, minnegaver fra Thorleif Sandmoes begravelse, pengegave fra 7. klasse 
Byafossen skole og Trønder-Avisa.  
 
Sum avsatte midler kr. 58.834,-  
Sum sponset av Trønder-avisa kr. 10.000,-  
Kostnad hinderløype kr. 80.200,- 
 
 
Allidrett arrangerte Halloween feiring i gymsalen på Byafossen skole.  
Inntekt kr. 3625,- 
Utgift kr. 956,- 
Overskudd kr. 2669,- 
 



 

 

 
 
Kalendersalget ga oss i år 57.500 kroner totalt fordelt slik: 
Basket solgte for kr. 11.950,-  
Karate solgte for kr. 13.350,-  
Fotball solgte for kr. 32.200,-  
 
 
Resultat per avdeling 2021: 
Styret: 
Driftsinntekt kr. 280.148,- 
Driftsutgift kr. 211.629,- 
Driftsresultat kr. 92.200,- 
 
Fotball: 
Driftsinntekt kr. 432.855,- 
Driftsutgift kr. 373.309,- 
Driftsresultat kr. 17254,- 
 
Allidrett: 
Driftsinntekt kr. 3674,- 
Driftsutgift kr. 956 
Driftsresultat kr. 2718,- 
 
Anlegg: 
Driftsinntekt kr. 72.450,- 
Driftsutgift kr. 72.965 
Driftsresultat kr. - 516 
 
Karate: 
Driftsinntekt kr. 94.472,- 
Driftsutgift kr. 29.234 
Driftsresultat kr. 65.238,- 
 
Basket: 
Driftsinntekt kr. 105.183,- 
Driftsutgift kr. 104.795,- 
Driftsresultat kr. 388,- 

           

 
 

 

 

 

 



 

 

4 Aktiviteter 

4.1 Trimkassene 

Trimkassene til Byafossen IL besøkes flittig, Oftenåsen, Brennberget og Geilvollhalla. 
Spesielt Geilvollhalla har et stabilt godt besøk. Skolen besøker trimkassen på 
Geilvollhalla ved skolestart på høsten. Noen er også der i større grad.  

 
4.2 Skiløyper  

Ved gode snøforhold kjøres det opp skiløyper på Risjordet. Når forholdene tillater 
løypelegging blir de jevnlig brukt av byafossingene. Byafossen Skole og Byafossen 
Barnehage er også flittige brukere av skiløypene. 

4.3 Skøytebane 

Byafossen IL har i flere år samarbeidet med Byafossen skole om skøytebane på 
skolens område. Idrettslaget og FAU har delt på kostnaden med isleggingen, mens 
skolen har hatt ansvar for måking av banen. Vinteren 2021 ble skøytebanen brukt 
flittig av både unge og gamle byafossinger og tilreisende. Idrettslaget sto for 
vedlikeholdet i 2021. 

 

 
4.4 Utmerkelser 
 
Helge-Rein-By Brugs innsatspokal, som utdeles for utmerket sportslig eller 
administrativ innsats blir i 2022 tildelt …..  for mangeårig innsats i idrettslaget.  

 

 

 

 
 
 

  



 

 

Årsmelding fra fotballgruppa for 2021 
 
 

 

1. Fotballgruppas sammensetning 

Fotballgruppa besto i 2021 av få personer, det oppleves svært vanskelig å få folk til 
å ta på seg ett frivillig verv i klubben, dette medfører til at svært få må ta mange 
arbeidsoppgaver. Det er ønskelig fra klubben at flere er med å drar lasset i årene 
fremover. 

 

Rolle Navn 

Leder Fotballgruppa Anders Nyborg 

Dommerkontakt Rune Lillemark 

Materialforvalter  Tommy Grande 

Fix-ansvarlig Per Anders Skjei 

  

 

2. Målsetninger 

Administrative Mål Kommentar 

Å legge til rette for høyt aktivitetsnivå i gruppa. 

Å tilby relevante kurs/utdanning for trenere 

Oppnådd 

Sportslige Mål Kommentar 

● Flest mulig lengst mulig. 

● Kvalitet på gjennomføring av cup/fotballskole 

 

Oppnådd 

 

 

 

 

  



 

 

3. Gjennomførte arrangementer 

 

Pga. Covid-19 ble arrangementene i 2021 noe redusert, vi gjennomførte Byafossen 
Cupen med betydelig mindre lag enn vi er vant til. De som deltok, fikk en flott dag 
med masse god aktivitet. 

 

Stoke Fotballskole ble gjennomført i høstferien med rekordstor deltakelse, hele 94 
ivrige gutter og jenter var med. Vi var litt uheldig med været og måtte trekke inn i 
Steinkjerhallen en av dagene.  

Komiteen som står for Stoke fotballskole, legger ned en kjempeinnsats i forkant og 
under fotballskolen. 

 

4. Deltagelse på cuper/arrangementer  

 

● Byafossen Cup 

● BFK, Barnefotballkvelder 

 

5. Medlemmer i gruppen 

● 120 spillere  

● 20 trenere 

● 6 kretsdommere 

● 10 klubbdommere 

 

6. Økonomi 

Driftsinntekt kr. 432.855,- 
Driftsutgift kr. 373.309,- 
Driftsresultat kr. 17.254,- 
 
 
7. Dugnader 2021 

● Byafossen Cup 

● Stoke Fotballskole 

● Julekalender salg 

● Salg av sokker 

● BFK 



 

 

 

8. Gjennomførte møter 

Møte Antall 

Trener/Lagledermøte 2 

Foreldremøter 2-5 

Byafossen Cup 5 

Stoke City FC fotballskole 5 

BFK møter 6 

Covid-19 statusmøter 30 

  

  

 

Erfaringssammendrag 2021 

Året 2021 står igjen som nok et år med fokus på smittevern og tilrettelegging for 
aktivitet. Det har vært ett krevende år for alle som har vært engasjert i fotball, 
Trøndelag fotballkrets har hatt jevnlige statusmøter med klubbene. 

Vi har også fått gjennomført flere barnefotballkvelder, en flott arena for de minste 
lagene til å spille mange kamper. 

Som ved tidligere år er det små kull på Byafossen og vi sliter i flere kull med å stille 
lag, det søkes samarbeid med naboklubber med varierende utfall.  

Det etterlyses fortsatt mer engasjement rundt idrettslaget og fotballgruppa, det er 
behov for flere som bidrar. 

 

Innherred FK fortsetter samarbeidet med Byafossen og bruker Byafossen stadion 
som sin hjemmebane. 

 

Fotballgruppa vil takke alle som har bidratt til at vi kan opprettholde aktiviteten vi 
har i gruppa. Uten alle de timene som legges ned av foreldre, foresatte og frivillige 
så hadde vi ikke klart dette.  

 

Tusen Takk 

Leder Fotballgruppa 

Anders Nyborg 

 



 

 

 

Årsmelding fra Basketgruppa for 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ANTALL MEDLEMMER/LAG/SPILLERE 
Basketsesongen begynner i oktober og avslutter i april. Ved utgangen av april 2021 
hadde vi ca. 60 medlemmer (spillere). 
 
April 2021: 
Medlemmer = ca. 60 
Spillere = ca. 50 (jenter og gutter fra 9 år til 16 år, samt herrer fra 18 år til 49 år)  
Lag = 5 LAG - SENIOR HERRER og GUTTER 15 som spiller i Region Midt Norge-serien, 
G13 og G12 som spiller i turneringer i Stjørdal og Trondheim. Vi har også en J16 3mot3 
basketgruppe. 
 
Oktober 2021: 
Medlemmer = ca. 68 
Spillere = ca. 60 (jenter og gutter fra 9 år til 17 år, samt herrer fra 18 år til 49 år)  
Lag = 5 LAG - SENIOR HERRER, GUTTER 16, GUTTER 15, og GUTTER 13 som spiller 
i Region Midt Norge-serien. JENTER 17 lag som spiller i 3mot3 turneringer i Trondheim. 
Så har vi en basketball drop-in kveld for ungdommer hver torsdag. 
 

2. GJENNOMFØRTE ARRANGEMENTER 

Ingen store arrangementer var gjennomført i 2021 grunnet COVID.  

Seniorlag seier mot NTNU. 

 



 

 

3. DELTAKELSE PÅ CUPER ARRANGEMENTER 

Alle cupene ble avlyst i 2021 grunnet Covid. 

4. Økonomi 

Basket har hatt et OK år økonomisk. Vi hadde en driftsinntekt på 105.183,- og et 
driftskostnad på 104.795,-. Vi endte da ut med et driftsresultat på 388,-  

5. Erfaringssammendrag  

2021 var et utfordrende år med avlysning av kamper og treninger, samt flytting av 
kamper grunnet Covid. Vår-sesong ble forkortet mens høst-sesong var seriespill og 
treninger tilbake til normalen, helt fram til desember hvor det ble nedstenging igjen.  

Til tross for alle utfordringer hadde vi vekst i klubben: 

● Vi økte antall lag i serien fra 2 til 4 lag. Første gang vi har hatt 4 lag i 
seriespill. 

● Vi økte antall spillere fra ca. 50 til ca. 60 stk.  
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Alle er velkommen til å spille basketball, og vi rekrutterer spillere fra hele Steinkjer 
og omegn. Vi satser på barn og ungdom som har lyst å ha det moro med idrett, 
spesielt basket.  



 

 

Tor Henderson 
Sportslig, Basketballgruppe 
Byafossen IL (www.steinkjerbasket.com) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Årsmelding Byafossen Karate 2021 
 
  
1. Styrets sammensetning 
Leder: Glenn Roger Hallan  
Materialforvalter: Per Gunnar Wigen 
Økonomiansvarlig: Per Gunnar Wigen 
Styremedlem 1: Morten Bjerkan 
Styremedlem 2: Frank-Ivar Rantvedt 
 
 
 
2. Målsetninger 
Administrative mål: 
Balansere driften i 2021. 
Jobbe for økt rekruttering. 
 
 
 
3. Gjennomførte arrangement 
Barnegradering gjennomført i mai og desember. 
 
 
 
4. Deltakelse på cup/stevner arrangementer 
Deltok på stevne i Levanger med 6 deltakere den 13. november. 
Ellers ingen arrangement grunnet nedstenging på grunn av Covid-19. 
 
 
 
5. Medlemmer i gruppen 
PR 1/1-2021: 21 stk 
PR 31/12-2021: 47 stk 
 
 
 
6. Økonomi 
Grunnet lav aktivitet, og gode inntekter på dugnader og støtteordninger ble det i 
2021 et pent overskudd i Karate-gruppa. 
Driftsinntekt kr. 94.472,- 
Driftsutgift kr. 29.234 
Driftsresultat kr. 65.238,- 
 
 
7. Dugnader 
Karategruppa har i 2021 gjennomført salg av 130 brett med egg i mars, og salg av 
259 adventskalendre i november. Godt salg ga penger til sosiale aktiviteter og noe 
nytt utstyr. 
 
 



 

 

8. Gjennomførte møter 
Styremøter: 3 stk (21. januar, 22. mars og 19. august) 
Foreldremøter: 2 stk (29. februar og 27. september) 
 
 
9. Bemerkelser 
Blomster mm. i forbindelse med Glenn Roger Hallan sin 40-årsdag. 
Oppmerksomhet til Glenn og Patrick på årets siste barnetrening, for deres store 
engasjement og innsats for å skape yrende liv i klubben. 
 
 
10. Sosiale arrangement 
Sommeravslutning for barn i juni, der det ble servert pizza og brus. 
 
  



 

 

Årsmelding fra allidrett for 2021 
  

1 STYRETS SAMMENSETNING 
      
Leder: Lars Bomo Berg 

  
  

2  MÅLSETNINGER    
           

Administrative mål Kommentar 

1. Få til et godt samarbeid som gir et bra tilbud til barna Målet er nådd 

2.Få gitt informasjon til flest mulig. Bruk flere kanaler, 
Byafossen i.l sin side, facebook, plakater i barnehager og skoler 

Målet er nådd 

Sportslige mål Kommentar 

1.Alle skal ha det gøy. Trivsel er det viktigste. Mål nådd 

2.Et tilbud til alle. Tilbud til alle i alle aldre. Dette når vi når vi 
har trimbøkene. 

Mål nådd 

3.Foreldre og barn i barnehagealder i Byafossen-kretsen, skal 
kunne møtes og bli kjent. 

Mål nådd 

3 GJENNOMFØRTE ARRANGEMENTER 
Allidrett (én time i gymsal onsdager), vinterhalvåret og høsthalvåret 2022 
Halloween (alle barneskoleelever og barnehage ble invitert til Gymsalen). 
  
 4 MEDLEMMER I GRUPPEN 
Varierende på allidretten i gymsalen (fra 5 -20). 
  
5  ØKONOMI 
Driftsinntekt kr. 3674,- 
Driftsgift kr. 956 
Driftsresultat kr. 2718,- 
 

 
6 Erfaringssammendrag 
  



 

 

Vi har hatt et fint år i allidretten. Det var mindre barn med i år da det er lite antall 
barn i barnehagen 
Halloween ble arrangert med påmelding i forkant i år også, det gikk veldig bra. Vi 
hadde i år Halloween i gymsalen på skolen som gjorde at vi gikk greit i pluss. Vi 
prøvde også i år da at alle familier betalte 50 kr så kunne de spise og drikke så mye 
de ville.  
 
  
Takk for oss! 
Lars Bomo Berg       

 


