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***
Informasjon fra skigruppa:
Høsten er på anmarsj og forberedelsene til vinteren starter nå for skigruppa.
Vi er i ferd med å starte opp arbeidet med å flytte / sette i stand speakerbua i Granlund. Den gamle skal rives
når vi har fått satt opp ny garasje.
Den nye garasjen er ikke fullfinansiert, men med egne midler og midler fra Stadsbygd Sparebank har vi 75
000 kroner tilgjengelig til å starte med. Dette er ikke tilstrekkelig til å fullføre prosjektet, men vi planlegger
likevel å gjøre grunnarbeidet nå i høst.
Vi har også fått fem hullelementer fra Marine Harvest, og disse skal brukes til ny bru ved Råfossen. Det blir
beitepussing samt rydding med sag i traseen i løpet av høsten. Her vil gruppa opplyse på nettsiden når det
blir dugnad.
Skitreningene vil starte opp i løpet av oktober.
Den første helga i oktober planlegger vi en tur til Oppdal, hvor vi får låne ITAB-hytta. Det kommer mer
informasjon om turen og påmelding på nettsidene.
Friidrettsbanen:
På idrettsplassen begynner ny løpebane å ta form, og asfalten som legges som underlag til tartandekke er
snart ferdig lagt.
Etter dette vil leggingen av tartan starte. Arbeidet er avhengig av oppholdsvær, og dersom været er på vår
side, vil dette arbeidet ta to-tre uker.
NB! I perioder vil fotballbanen være helt stengt for bruk! Det er viktig at dette blir respektert. Vi vil legge ut
informasjon om dette på nettsiden vår.
I forbindelse med legging av tartandekke vil det bli brukt sprøytemaling. For å unngå at biler bli skadet, kan
det derfor i denne perioden ikke parkeres ved samfunnshuset eller ITAB. Vi vil sørge for skilting i aktuelle
perioder samt informasjon på vår nettside.
Vi håper også å få gjennomført et åpningsstevne når banen er klar. Mer informasjon om dette kommer
senere!
Det er nedlagt en enorm innsats av frivillige, men vi mangler fortsatt en del penger for å få finansiert
løpebanen. Vi oppfordrer derfor alle til å kjøpe en andel.
Kontonummer for andeler til friidrettsbanen er 4336 15 99129, merk innbetaling med
”Andel friidrettsbanen – Navn”. Du kan også benytte VIPPS til nr 115446.

Allidretten:
Første samling for allidretten blir 29. August. Det kommer nærmere informasjon om dette i oppslag på
butikkene og på nettsiden.
I midten av Oktober åpner bassenget. Skal vi få til familiebading må vi ha frivillige badevakter!
Har du mulighet for å bidra, meld i fra til Irene Solhus (isolhus@gmail.com) eller Erlend Eriksen Brødreskift
(erlend.brodreskift@sprinklerkontroll.no)
Fotball
Turnering for gutter og jenter 8-10 år på Stadsbygda blir flyttet til søndag 30.september
***
For å betale kontigent, dopapir, jakker, cuper osv, logg deg på din side på www.stadsbygd.no:
1.Trykk for å få frem påloggingsbildet

2. Skriv inn brukernavn og passord

3. Trykk på ”Betaling” og betal

Til slutt rettes som vanlig en stor takk til alle som stiller opp som trenere, ledere eller deltakere på ulike
dugnader. J
Besøk www.Stadsbygd.no for kontaktinformasjon til styret og annen nyttig informasjon.
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