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Jeg er først og fremst utrolig stolt og fornøyd over å være den 
nye ungdomsrepresentanten i Sparbu ILs hovedstyre. Dette er en 
god mulighet for meg til å bringe ungdommens ord på banen, og i 
tillegg observere alt arbeidet som ligger bak en klubb. Som 
ungdomsrepresentant er jeg interessert i at så mange ungdommer 
som mulig vil delta aktivt i både klubb og region, og ikke minst ta 
del i fellesskapet Sparbu IL tilbyr. Derfor vil det bli arrangert sosiale 
sammenkomster i klubbhuset litt fram i tid, hvor info om dette vil 
komme på sosiale medier og på Sparbu IL sin hjemmeside. Sam-
menkomstene vil i hovedsak være for ungdommene i nærområdet 
som vil være med å bidra til et godt fellesskap. Disse arrange-
mentene vil være både sosiale og inkluderende, og i tillegg en 
mulighet for meg til å notere ned ungdommens tanker og ønsker. 
Det vil også være en god mulighet for å stifte nye bekjentskaper, 
så jeg håper så mange som mulig vil delta. Jeg vil være åpen 
for spørsmål og innspill utenfor disse sammenkomstene også, så 
gjerne send en mail hvis du har noe på hjertet.  

Hilsen Frida Wannebo,                  frida_wannebo@hotmail.com

NYVALGT UNGDOMSREPRESENTANT

KAFFE PÅ TRIMPOSTENE
Trimgruppa serverer kaffe og saft på trimpostene.
Ta gjerne med noen nye turkamerater.

Krikaberget  22. juni 2015 kl 18-20
Vistavåttån  29. juni 2015 kl 18-20
Sorgenfri  18. august 2015 kl 18-20

Velkommen!

Sparbu IL arrangerer i år Tine fotball-
skole for første gang. Den arrangeres 
på Aktivitetsparken 24.-26.juni. Vi var 
litt spente i oppstarten på hvordan det 
beste skulle organiseres og vi var veldig 
spente på om vi fikk nok påmeldinger. 

TINE FOTBALLSKOLE

Nok påmeldinger fikk vi!! I løpet av knapt 4 dager var vi full-
booket. Altså 100 barn påmeldt i alderen 6-12 år. I ettertid 
har vi åpnet opp for litt flere og har nå 125 påmeldte barn. 
Vi har greid å få med oss 22 ungdommer som skal være 
instruktører. Mange voksne har også meldt seg til å være  
til stede under de tre dagene for å trygge barna, hjelpe 
til med servering, skolisseknyting og kanskje trøste litt og 
tørke tårer om det blir nødvendig. Arbeidsgruppa består 
av Espen Hofstad, Kjetil Mollan, Marthe Eek, Johs Mollan, 
Robert Ødegård og Bente Aune Bragstad. Vi gleder oss 
veldig til å komme i gang.
 
For arbeidsgruppa, Bente Aune Bragstad

NYE TRIMPOSTER

Sparbu IL har tilrettelagt for nye trimposter i Sparbu. 
Husmannshalla ligger på Kringla. Sørenghaugen 
ligger mellom Libakken og Kringla. Marsteinsvola 
ligger på grensa mellom Verdal, Inderøy og 
Sparbu. Mer informasjon om trimpostene finner du 
på UT.no og Sparbu IL sin FaceBook-side.



SKIGRUPPA

Gjerdet er 175 meter langt og omkranser hagen over to plan. Og de har snekret store fine utekasser for 
beplantning av både blomster og grønnsaker. Disse er også tilgjengelig for rullestolbrukere. Og ikke minst har 
denne gjengen bidratt til et underholdene og friskt pust i hverdagen for våre beboere!  

Beboerne har fulgt ivrig med og kikka på arbeidslaget som har vært i sving rundt hele bygningen. De har fått 
noe å prate om, og noen har vært ute og hilst på karene og noen har fått seg en trivelig prat i kaffepausen. 
Vi er strålende fornøyd og takknemlig! Og håper vi kan holde kontakten for videre samarbeid.Tusen takk! 

Trivselsansvarlig ved Betania, Turid Melgård og Liv Karin Heimdal

Vi på Betania har en god stund ønsket å gjøre hagen 
vår mer tilgjengelig og frodig for våre beboere.
Denne våren har vi vært så heldig å få besøk av 
Veteranene i idrettslaget, og med god hjelp av de
er vi nå godt igang med å skape vår egen sansehage.
Hver onsdag siden febr/mars har en gjeng trivelige og 
flinke karer stillt opp med dugnadsarbeid. Og de har 
kommet med tips og gode løsninger ang innkjøp og ut-
forming. Her finnes det mye fagkunnskap og praktiske 
hoder og hender! Dugnadsgjengen har satt opp et flott 
og solid gjerde med to grinder.

I vår har idrettslaget deltatt både på Beitstadstafetten, 
Ogndalsstafetten og Mosvikstafetten. Vi har hatt med 
flere lag, og vi er en av de klubbene i Nord-Trøndelag 
som har med flest deltakere. I de litt eldre årsklas-
sene leveres det svært gode resulater, og i de yngste 
er vi blant de med flest lag. Akkurat slik det skal være.
Steinkjerstaftetten, martnasstafetten, der skal vi i år 
bli største klubb! De som ønsker å delta kan ta 
kontakt med Kjetil Mollan.

FRIIDRETT
Nok en vinter av det snøfattige slaget. Vi hadde en 
uke med snø på Ivars plass. I løpet av den uken 
fikk vi arrangert to skirenn. Det kom ca 140 barn 
på Telenorkarusellen. I mai hadde vi premieutdeling 
i klubbhuset. Premien i år var lue. Tiltross for den 
heller snøfattige vinteren hadde idrettslaget med 
flere barn på forskjellige kretsrenn. Bla. Steinkjer 
skifestival. Ogndalsrennet. Beitstadsprinten osv. 
Under årest sesongen siste skirenn, T-A-sprinten 
på Henningvola, var Sparbu IL nest største klubb. 
Vi har hatt med 15 forskjellig barn på renn i krets-
ens regi. Den positive utviklingen fortsetter.

– støtt Sparbu IL når du 
tipper / spiller 
Org. nrr: 975 512 460

Friidrettsaktiviteter på aktivitetsparken er fortsatt 
et tilbud. Torsdag 28. mai ble sesongens første fri-
idrettsdag avholdt. 90 barn deltok. De fikk prøvd 
seg i øvelsene; lengde, høyde, løp, bowling, kule og 
spyd. Vi komme tilbake med info om neste arrange-
ment. Lørdag 13. juni innbyr Steinkjer friidrettsklubb 
til Steinkjerlekene. Dette er tilbud for barn fra 8 år og 
oppover. Vi håper å se Sparbu IL på deltakerlista.

Kanalen for å motta info fra vår gruppe er facebook-
siden til Sparbu IL.

SENIORGRUPPA STILLER TIL DUGNAD

Fredrik Mollan, Lavrans Leren Rønning, Arne Iver Skei og Gustav Jøhnh Møller.



FOTBALLAKTIVITETER
Fotballsesongen 2015. Vi har sparket i gang sesongen for en god 
stund siden. Våre 13 og 14- åringer var med i TA–cupen, som 
Sparbu er med og arrangerer. Den gikk av stabelen helga 
10.-12. april. Her mobiliserte vi med dugnad fra foreldregruppa til 
de lagene turneringen angår. En STOR takk til dem.

Første seriekampene startet rundt 20. april for aldersgruppen 11 
år og eldre. Vi har lag som spiller i klassene J11, 12, 13, 14 og 
G11, 12, 13/14. Vi har i år også et juniorlag (G19). I mai startet 
seriespillet for 9 og 10-åringene. For de som er enda yngre, i 
aldersgruppen 7 og 8 år vil det bli arrangert lokale miniturneringer. 

HÅNDBALLAKTIVITETER

Sparbucupen er ei slik turnering. Den ble i år arrangert 16. mai med rekordpåmelding. 70 lag deltok og i over-
kant av 500 barn boltret seg på aktivitets-parken. 110 kamper fordelt på 7 baner fra kl. 9- 17. Også her ble 
det nedlagt en enorm dugnadsinnsats. 60 vakter var delaktig i at dette ble en kjempedag for store og små. 14 
dommere var også med oss hele dagen.

For at vi kan spille våre kamper, er vi avhengige av å ha dommere. I uka før Sparbucupen arrangerte vi 
klubbdommerkurs. Der deltok det 10 stk. 14 åringer og de fikk dømme sine første kamper under cupen. Noe 
som de behersket veldig bra. Kursholder for våre dommere var Jan Ole Similä.
I slutten av juni reiser vi på turneringer med de som er eldre. Noen lag skal til Røros og Bergstad-cup mens 
noen drar til Østersund og Storsjøcupen. Tror det er noen som gleder seg til dette.
Vil med dette ønske alle våre lag, trenere/oppmenn og foreldre lykke til med sesongen. 
NB!! Minner om fair play og foreldrevettsregler ☺

For fotballgruppa, Runar Bragstad

Sesongen 2014/2015. Det har i løpet av sesongen vært stor 
aktivitet i håndballgruppa. Vi har hatt lag fra 7-14 år på både 
gutte- og jentesiden, i tillegg har vi også Dame- og Herrelag 
på seniorsiden. Fra 10 år har det vært seriespill, og de som er 
yngre har deltatt på lokal minihåndballturneringer. J14 og J13 
ble seriemestere! 17.04-19.04 var vi i Kristiansund på turne-
ring. Der hadde vi med oss 8 lag i aldersbestemte klasser. De 
minste spilte minihåndball, og de fra 12 år hadde cupspill. J14 
vant turneringen i sin klasse, J13 kom på 3. plass, og vi hadde 
flere lag som gikk videre i A-sluttspill og gjorde enmeget bra 
innsats!  

8 lag fra Sparbu deltok også på Sparebank1-Cup på Steinkjer helga etter. Også der kom J14 til finale, men 
ble slått av Klæbu og fikk en flott 2. plass! Sparbu har nå flere gode lag som hevder seg godt i serien og på 
turneringer rundt omkring! Det er artig å se, og tyder på at det gjøres en god innsats av spillere og trenere i 
klubben. Til høsten har vi meldt på lag fra 10-16 år på jente og guttesiden, i tillegg til dame- og herrelag på 
seniorsiden. 

Vil få takke alle foresatte og supportere som er med på kamper og turneringer og lager liv på tribunen! Dere 
er viktige støttespillere for alle i klubben. Vi har også i år arrangert minihåndballturnering i Mære-hallen, 
med stor påmelding og suksess. Dette er ett flott arrangement som også gir ett bra overskudd til håndball-
gruppa. Av dugnader ellers har vi hatt flaskeinnsamling etter jul og etter påske til inntjening for bussen til 
Kristiansund. Vi har også hatt hallvakt mandag-torsdag i Mærehallen gjennom hele sesongen. 

Det ble på årsmøte valgt nytt styre, det nye styret består av: leder: Tor Martin Eek, nestleder: Ida Elise 
Veiseth, kasserer: Wenche Stornes, dommeransvarlig: Hilde Storjord Berg, materialforvalter: Marte Eek, 
dugnadsansvarlig: Linn Langfjord, kiosk/turneringsansvarlig: Toril Våseth, styremedlem: Ingri Aunøien.

Tusen takk til alle som har bidratt i løpet av sesongen!
Styret i håndballgruppa
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LEIE AV KLUBBHUSET

Klubbhuset leies ut til møter og arrangementer i regi av 
Sparbu IL, men leies også ut til andre lag, 
foreninger og private. Huset er ofte benyttet til 
bursdagsfeiringer.

På www.sparbu.no finnes kalender for klubbhuset som 
viser når det er ledig. Henvendelser ang. leie gjøres til 
Toril Våset eller Bjørnar Solberg. Oppgi tidspunkt for 
leie, formål med arrangementet og navn på ansvarlig 
leietaker. Reglement for leieforholdet  finnes også på 
www.sparbu.no Leie er bekreftet når arrangementet 
vises på kalenderen.
 
Toril Våset, tov@steinkjerbygg.no, mob. 908 70 243
Bjørnar Solberg, bs@gilbergnett.no, mob. 907 95 286
 
Leieprisen er avhengig av leietidens varighet : 
Inntil 4 timer kr.    600,-
4 - 24 timer kr. 1 500,-
24-48 timer kr. 2 000,-
 
Prisene inkluderer vask, men leier må selv bære ut 
søppel, vaske kopper m.m og rydde etter seg.

MEDLEMSKONTINGENT
Sparbu IL er en viktig arena for små og stor og bidrar 
til et levende idrettsmiljø i nærområdet. For å drive 
et aktivt idrettslag, er vi helt avhengig av bidrag fra 
våre medlemmer slik at vi kan vedlikeholde og op-
prettholde en god standard på våre anlegg, baner 
og trimløyper. Er du aktiv i idretts-laget, så må du ha 
betalt medlemskap for å ha forsikringene i orden. Vi 
oppfordrer alle til å bli medlem i Sparbu IL og støtte 
opp om laget vårt. 

Enkeltmedlemskap: kr 200
Familiemedlemskap:  kr 350 
(barn/ungdom inntil 18 år, skriv på navn, fødsels-
dato og fødselsår på alle familiemedlemmene)
Støttemedlemskap: kr 150

Medlemskontingenten betales inn på konto 
4410.06.41493. Ved spørsmål kontakt Linda Brand-
sås Berg, l.b.berg@ntebb.no

Takk for at du via ditt medlemskap støtter Sparbu IL 
sitt arbeid!

Som nyvalgt leder i moderklubben Sparbu er det godt å se at dugnadsånden og 
engasjementet for klubben og bygda fortsatt står sterkt i Sparbu.  

Jeg reflekterer over observasjoner den lille tiden som jeg har vært leder i klub-
ben. På cuper, kamper, treninger og dugnader, det engasjementet som barna, 
foreldre/foresatte og besteforeldre viser. Også alle barna som er med på de 
forskjellige aktivitetene, det er samhold, idrettsglede og engasjement.

Det samles tropper for å heie Sparbulagene frem på cuper og lagene heier på 
hverandre. Vi viser stolthet for klubben med å gå i klær med Sparbulogo på, det 
er strikket Sparbuluer og skjerf. Kubjellene junger i hallen og av heiarop til Spar-
bulagene. Sparbusupporterne høres og legges merke til! Det viser Samhold. 
Det varmer, og det gjør meg stolt over å være fra Sparbu og ikke minst leder
for denne klubben. Nå ser vi det vi skaper sammen og det vi har fått til gjennom mange år i klubben. Vi har 
bygd anleggene vi har på dugnad. Vi vedlikeholder anleggene på dugnad. Dette står det stor respekt av og 
vil takke alle som bidrar.

Med vennlig hilsen
Merethe Aalberg Veie, Leder Sparbu IL


