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Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 12 ordinære styremøter. 

Alle klubber tilknyttet NIF ble pålagt å opprette et elektronisk medlemsregister godkjent av NIF, frist ble 

satt til 31.12.2016. Idrettslaget har valgt å benytte MedlemsNett, ett av fire elektroniske 

medlemsregister som pr i dag er godkjent. Det har vært en del oppstartsvansker, og mye tid er brukt på 

å registrere alle medlemmer på riktig måte. Ved utgangen av 2017 skal registrering i MedlemsNett være 

ajour. Alle fakturaer fra idrettslaget skal nå sendes ut fra dette systemet. 

I løpet av året har idrettslaget anskaffet en tidligere enebolig på Byneset som er demontert flyttet og 

montert på ny grunnmur inntil gressbanen på Klett. Dette har blitt gjennomført med fantastisk 

dugnadsinnsats fra aktive og medlemmer av Leinstrand idrettslag.  

Styret har i løpet av året jobbet videre med planer og søknader for utvidelse av anlegget på Klett. Dette 

omfatter ny 11-'er kunstgressbane, rulleskøytebane, løpebane og hall. Av disse prosjektene er det 11'er 

kunstgressbane som står som første prioritet. Det har vært hyppig kontakt med Statens Vegvesen for å 

finne løsninger for å oppgradere idrettsanlegget på Klett. Pr i dag ser det ut til at arbeid med 

baneanlegget tidligst vil kunne startes opp i 2018/2019. Første trinn vil da være å snu gressbanen 90°, 

og samtidig legge om til kunstgressdekke. Idrettslaget har i løpet av året mottatt 1. mill. kroner i støtte 

fra Trondheim kommune for gjennomføringen av dette prosjektet.  

Trinn to i utviklingen av det som nå har fått navnet Leinstrand Idrettspark er bygging av hall. Hallen skal 

etter planene inneholde ishockeyhall, rulleskøytebane med internasjonale mål og ytterst dekke for 

løpebaner. Interessen for rulleskøytebane, med islegging om vinteren av både rundbane og indre bane, 

er stor både i skøyteforbundet, idrettskretsen, idrettsrådet og nabokommunene. Det jobbes derfor for å 

få til denne delen av anlegget som et interkommunalt anlegg. Pr i dag står anlegget på listen over 

prioriterte anlegg fra Idrettsrådet i Trondheim.  

I forbindelse med utbyggingen av ny E6, er det kommet forslag til ny reguleringsplan for området. Her 

har Leinstrand IL markert seg som en klar røst for å støtte lokalområdet på/rundt Klett. Mye arbeid er 

lagt ned i kommunikasjon med Trondheim kommune og Statens vegvesen, samt i å belyse hvilke 

endringer som foreslås for lokalbefolkningen og lege tilsvar på punkter i reguleringsplanen som slår 

uheldig ut for lokalområdet. 

Ny hjemmeside er lansert i løpet av året. Kom gjerne med innspill hvis dere ser saker og informasjon 

som burde vært lagt ut der 
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Styret i idrettslaget har deltatt med tre representanter på årsmøtet til Idrettsrådet i Trondheim. 

Oppmøte på årsmøter/ting i ulike særkretser omtales i beretningene fra de ulike avdelingene.  

Idrettslaget har også vært representert med tre utsendinger på årsmøtet i Leinstrand Samfunnshus. 

Leinstrand IL og Byneset IL fortsetter samarbeidet, og har i 2017 fornyet avtalen. Dette vises gjennom 

direkte link til håndballavdelingen på Byneset IL på Leinstrand IL's hjemmeside.  

Det vil til slutt rettes en stor takk til meget god dugnadsinnsats i året som har vært, og en spesiell takk til 

passive medlemmer som også har bidratt på frivillig basis på flere dugnader som huset, loppemarked 

osv. 

Aktivitet   

Aktiviteten i idrettslaget er god, særlig i de yngste årsklassene. Blant annet har det i fotball blitt 

arrangert 7 sonekvelder med tilsammen over 200 kamper på Leinstrand Stadion. Dette er et svært 

hyggelig arrangement, som nå går forholdsvis «på skinner». I friidrett deltok Leinstrand IL for andre 

gang i St. Olavsloppet etter initiativ fra Johannes Svendsen og Anders I. Lauglo. 

I alle avdelinger er det god aktivitet blant de yngste; poengrenn på ski og skøytekarusell for å nevne 

noen. Blant de litt eldre utøverne fortsetter skøytejuniorene å prestere godt nasjonalt, både med 

medaljer i NM (3. plass til Carina Jagtøyen i NM sprint og 2. plass til Camilla Lund på 3000m i NM 

enkeltdistanser), uttak til VM og World Cup. Vi fikk også to kretsmestere i Emilie Jagtøyen (KM 

enkeltdistanser og KM supersprint) og Carina Jagtøyen (KM supersprint). I tillegg satte vår veteran i 

menn 50-55 år, Ivar Njøs, ny verdensrekord for klassen på 500m med tiden 38,23. 

LIL Idrettsuke ble arrangert også i 2017, selv om det nå var ellevte gang i gjennomførte dette 

arrangmentet er det i stadig utvikling og forbedring. I år var det lokale sponsorer som sikret den 

økonomiske gjennomføringen.  

Medlemstall   

Det er registrert 698 medlemmer pr 31.12.2017 

  




