Nytt fra hovedgruppa

Litt informasjon etter 2 mnd drift av hallen:

1. Det er veldig gledelig med stor aktivitet i hallen.
2. Vi får mange innspill på ønsket utstyr og tilpasninger. Fortsett med det, og vi vil prøve å innfri alle
ønskene. Noen på kort sikt, og noen på litt lengre sikt.
3. Betaling fungerer bra, og kjøp av årskort har godt meget bra. Oppfordrer alle brukere ellers til å
følge betalingsprinsippene som gjelder for hallen. Det er viktig at alle betaler for seg, slik at SIL
får betalt de løpende kostnadene til hallen.
4. Vi ber om at alle respekterer de aldersgrenser som gjelder.
5. Ved spørsmål, innspill eller bestilling, kontakt oss på epost stadsbygd.hallen@gmail.com

Medlemskontingent vil bli sendt ut i mnd skiftet april/mai / først på mai. Medl kont som ble vedtatt på
årsmøtet:
• Familie:
650,00
• Aktive:
400,00
• Passive:
150,00
• Bare u/17 år: 300,00
I tillegg vil det også bli sendt ut fakturarer for deltageravgift i de enkelte grenene ila våren

Nytt fra friidrettsgruppa
Friidrettssesongen står for døra og mange har trent godt i vinter på innendørstreningene vi har hatt i
hallen. Over 70 personer har det vært på det meste med stort og smått. Artig med mange foreldre som
slenger seg med og trener sammen med barna. Vi kommer til å fortsette med felles oppvarming inne i
hallen også fremover våren. De eldste vil nå trekke ut og ned på banen etter oppvarmingen der det blir
fokus på intervalltrening. Det blir også trening på mandager med intervall / lang tur for de eldste. De
yngste skal også etter hvert ned på banen for trening på tekniske øvelser. Treningstiden er som før hver
onsdag klokka 1830 - 2000. Ta med både rene innesko og joggesko for utendørs bruk.
Søndag 4. mai klokka 1200 starter vi opp sesongen med vårt tradisjonelle terrengløp nede på museet
kystens arv. Påmelding ved start frem til klokka 1145. Alder 0 - 100 år og premie til alle! Info plakat ligger
på hjemmesiden; www.Stadsbygd.no.
Friidrettsgruppa har i 2014 terminfestet følgende arrangement;
4.5.14
8.6.14
7.9.14
21.9.14

kl 1200
kl 1200
kl 1200
kl 1000

Terrengløp Museet Kystens Arv
Bunnprislekene
Stadsbygdlekene
Måneferden

Ellers blir det mulighet til å være med på stevner rundt omkring i distriktet. SIL betaler start kontingent på
stevner vi reiser bort til. Dersom noen har spørsmål om treninger eller deltagelse på stevner; Ta kontakt
med Ebbe (tlf 48169997) eller Magne (tlf 97016520)

Det er kr. 300,- i treningsavgift. Gjelder for trening hele året.

Nytt fra fotballgruppa
Med tidlig vår og ny hall har fotballgruppa fått trent bedre i vinter enn noen gang før. Det blir spennende
å se om dette gir resultater i årets serie. Noen av lagene er allerede i gang med kampene, mens resten
begynner nå i månedsskiftet. Gledelig nok har vi i år både 2 jentelag og 2 guttelag i 12 årsklassen, de
skal nå få prøve seg mot andre lag fra Fosen. Jenter 14 laget går en spennende vår i møte med
deltakelse i kretsens 1.divisjon, der de skal bryne seg mot de beste lagene i Trøndelag! Gutter 14 har i
år et veldig ungt lag og har meldt seg på i 3.divisjon. Når det gjelder Gutter 16 har vi i år et
samarbeidslag med Vanvik IL og de er påmeldt under Vanvik sin fane og heter Vanvik/Stadsbygd. De
kommer likevel til å ha mange treninger og kamper i Stadsbygda. På jentesiden har vi i år et spennende
lag som er sammensatt av J16, J19 og Damer senior. De er påmeldt i juniorserien og det blir en flott
utfordring for J16 spillerne, samtidig som at de eldste spillerne får et godt kamptilbud. På
www.stadsbygd.no/fotball finner du banekalenderen vår og der kan du se når våre lag spiller
hjemmekamp.
Dommerne er også klart for seriestart og vi kan være stolte av at vi har en av de største
dommergruppene i Trøndelag i forhold til klubbens størrelse. Dommerne er en viktig del av klubben!
Førstkommende lørdag 3.mai, er det vår tur til å arrangere knøtt/mini turneringen. Knøttene starter
klokken 10 og Mini tar over i 12-13 tiden. Vi satser på fint vær og masse folk rundt banene på lørdag!
Det blir naturligvis salg av forfriskninger fra vår nye kiosk i Stadsbygd Sparebankhallen.
I år vil vi også arrangere Tine Fotballskole og det er bare å sette av helgen 16.-17. august til dette.
For å opprettholde aktiviteten vår er inntekter dessverre en nødvendighet. Salg av dopapir har vist seg å
være den mest lønnsomme dugnaden. I de siste årene har “alle” lag og organisasjoner solgt dopapir før
jul, så vi ønsker nå å snu dette til at det blir en salgsperiode nå før sommeren. Vi kommer tilbake med
mer info om dette. Vi vil da ikke selge dopapir før jul, så det blir fortsatt bare en dugnad av denne typen.
Vi har heller ikke i år valgt å justere opp deltakeravgiften og den blir da som følger for 2014
• Knøtt
300,• Mini
450,• J 12/G 12
600,• J 14/G 14
750,• J 16/G 16
850,• Damer
1.500,Årets knøtte- og miniturnering avholdes førstkommende lørdag (3 mai) på banen ☺
Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle som vil stille opp for oss, enten det er som trenere, ledere eller
som deltaker på ulike dugnader.

Nytt fra Allidrett
Da er det igjen klart for Allidrett! Møt opp ved banen følgende onsdager fremover:
Onsdag 14 mai 2014
Onsdag 21 mai 2014
Onsdag 28 mai 2014
Onsdag 04 juni 2014
(Avslutning på Museet)
Tidspunkt: 17.30-18.30. Startkontigent vår: 50 kr. Husk sko og klær etter vind og vær.
Alder: hovedsaklig barn i alderen 3 år til og med 2 klasse, men alle er velkommen!
Besøk oss ellers på www.Stadsbygd.no for kontaktinfo til styret og annen nyttig informasjon gjennom
sesongen.

Hovedsponsorer 2014

Mvh Styret i SIL

