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● Meldal: OlaBerger
(bildet,Trondheim Rando-
neeklubb) vant Resfjellet
Opp ihelga foran Tore
Berdal (Skogn)og Lars
Moholt (Rindals-Troll).
Anne Nevin (Strindheim)

vant kvinneklassen, mens
GunnhildVeien (Skaun)
tok andreplassen.På
grunnav vinterlig vær på
toppen blemålgang flyttet
2,3 kilometerned. Totalt
61løperestiltetil start.

Berger raskest opp Resfjellet
Borghild LøvsetOrklaCK vant
Skarverittet påsykkel påGeilo
foran NinaGæssler.Dette var siste
ritt inorgescupen terrengmaraton,
ogBorghild Løvset vant dermed
cupen sammenlagt.Borghild Løvset
erogså regjerendenorgesmester.

Vant Skarverittet

Klubb-
huset
● Kostnad:
Omtrent 4,7
millioner
kroner
● Størrelse:
300 kvadrat-
meter fordelt
på to etasjer
i tillegg til en
terrasse på150
kvadratmeter
med tak over
● Rom:
Oppholdsrom,
kjøkken inne
og ute,
kontorer,
garderober,
utstyrsrom og
vaskerom

IL
Trond
● Stiftet:1920
● Medlem-
mer: 400
● Avdelinger:
Fotball og
allidrett for
barn mellom
seks og åtte år

FAKTA

Siste brikke på plass
Med nytt klubbhus sluttfører IL Trond
en prosess med å åpne idrettsområdet
på Rosenborg for barna.

– Før sto ungene utenfor og
slet i hengelåser og piggtråd
for å få spille på grusbanen her,
sier byggeleder Jostein Five.
Høsten 2005 hadde idretts-

laget Trond en såkalt fremtids-
kveld hvor de diskuterte hva de
ønsket for klubben i tiden frem-
over.Først og fremst ville de ha
en ny kunstgressbane og på sikt
et nytt klubbhus. I 2006 komdet
kunstgress påRosenborgbanen,
og nå seks år senere har klubben
fått på plass nytt klubbhus også.
– Før var området inngjerdet.

Nå er gjerdene tatt bort og det
har kommet ny ungdomsskole
og barnehage.Det er en slags
sluttføring av en felles opp-
gradering av området, sier Irene
Fjeldstad, styremedlem i Trond.

– Det er somå flytte inn på et
slott, sier Kristin Villa, som er
kasserer i idrettslaget.

Samlingssted
Klubbhuset somhar kostet om
lag 4,7millioner kroner å bygge
har blitt reist på grunnmuren av
det gamle garderobeanlegget
som sto ved fotballbanen.Huset
skal brukes som et flerbrukshus
for klubbensmedlemmer.Men
styret har også tenkt å leie ut til
private arrangementer.Forrige
uke var det åpning av bygget
med snorklipping,underhold-
ning, servering og aktiviteter for
klubbensmedlemmer.
– Vi håper huset skal gi klub-

ben et løft.Vi har vokst og blitt
mer profesjonelle.Klubbhuset

blir et samlingspunkt somgjør
at det blirmer klubbfølelse og
bedremiljø, sier Berge Solberg,
som er leder i Trond.
Bygningsplanene ble for alvor

iverksatt for to år siden.Av de
omtrent 4,7millioner kronene
det har kostet å få reist bygget
har klubben fått 1,5millioner
kroner i spillemidler,460 000 i
kommunal støtte og100 000 i
sponsormidler fra sin hoved-
sponsor.Resten av beløpet er
dekket ved hjelp av egenkapital
og dugnadsarbeid.
– Vi har ikke hatt noe naturlig

sted før.Vi hadde ett romnede
påBispehaugen,men ungene
fra Singsakerområdet føler
ingen tilhørighet der og bruker
det ikke.Nå blir klubbhuset
liggende på banen og ermer
tilgjengelig for alle, sier Five.

Beryktet bydel
Med klubbhuset på plass har
idrettslaget ambisjoner omå

holdemedlemmene sine lenger
i klubben og innenfor idretten.
Det påpekes også at klubbhuset
kan ha betydning for nærmil-
jøet.
– For ti år siden var dette en

beryktet bydel.Det varmye
hærverk ved ungdomsskolen,
men slikt hører du ikkemye om
lenger.Det har skjeddmye i
nærområdet her. Jeg tror at
fasilitetene her ermed på å få
idrettenmer i fokus, sier Erlend
Øien, styreleder for Rosenborg-
banenAS, som eies av IL Trond.
– Det er helsefremmende

arbeid å ha en så solid og god
klubb somhar lokaler og baner,
samt foreldre som ermed, sier
Irene Fjeldstad, somarbeider
som sykepleier.

Yrende liv
NårAdresseavisen er til stede på
Rosenborgbanen spilles det en
lokal samarbeidsturnering
mellomnaboklubbene Trond,

Freidig,Trygg/Lade og Strind-
heim.Det er små fotballspillere
over absolutt hele kunstgresset.
På sidelinjene ropes det fra
overengasjerte foreldre og lagle-
dere, og på parkeringsplassen
kjempes det omplass formo-
derne bensindoninger.Spillerne
på Trond gutter ti har nettopp
spilt ferdig sin første kamp i
turneringen.Det endtemed 0–2
tapmot Strindheim.
– Klubbhuset er perfekt.

Doene er bra,de stinker ikke,
sier fotballspillerne imunnen
på hverandre.
– Vi har kran i garderoben

også, sier en av de andre spil-
lerne,mens de spiser frukt og
kake og poserer ivrig for foto-
grafen på terrassen foran det
splitter nye klubbhuset de virker
så fornøydemed.

MORTEN LIND VAARUM 07200
bredden@adresseavisen.no

Hyllest:
Odd Iversen er
en av IL Tronds
kjente idretts-
profiler.
Klubben har
derfor hyllet
ham ved å
avbilde ham på
en av veggene
i klubbhuset.

Spesial-
designet:
Fra venstre ses
arkitektene
Steffen
Wellinger og
Runa Bjørke,
leder i IL Trond
Berge Solberg,
byggeleder
Jostein Five og
prosjektleder
Kaare M.
Gisvold. Foto:
VEGARD EGGEN

Fornøyde
med klubb-
huset: Fra
venstre: Victor
Aarø, Daniel
Marchand,
Mikkel Brekke,
Trym Forseth,
Anas Essa,
Arian Jensen
Hadimaty,
Mathias
Lyngstad og
Erlend
Brandsegg
Moe.


