Nytt fra hovedstyret

Medlemskontingenten er en av Stadsbygd Idrettslag sine viktigste inntektskilder. Vær med på å støtte
opp om idrettslaget ved å betale medlemskontingenten. Til orientering vil Norges Idrettsforbund sine
forsikringer kun være gjeldende ved betaling av medlemskontingent.
Medlemskontingent som ble vedtatt på årsmøtet:
• Familie:
650,00
• Aktive:
400,00
• Passive:
150,00
• Barn u/17 år: 300,00
Fakturaer for medlemskontingent ble sendt ut i april/mai. I tillegg ble det sendt ut fakturaer for
deltageravgift i de enkelte grenene/gruppene i vår. Hvis dere ikke har fått tilsendt faktura(er), ta kontakt
på mail: hmo@stbank.no eller mobil 97041266.
Vi ber om at alle bruker søppelbøtter og hjelper til med å holde det ryddig og trivelig på banen, samt i og
rundt hallen. Vi ber også om at sykler parkeres innenfor vollen ved hallen eller i sykkelstativ.

Nytt fra hallgruppa:

1. Vi har hatt jevnt besøk i hele sommer. Husk at de som ikke har årskort, bruker de konvoluttene
for engangsbetaling. Viktig at vi får inn midler til drift og utvikling av hallen videre.
2. Vi har anskaffet noe nytt til trimrom, samtidig vil vi sette inn noen apparater i tillegg i høst.
3. Vi oppjusterer tredemøllene til en større type for å se om det blir mere stabilt.
4. Vi ber om at alle respekterer de aldersgrenser som gjelder. Barn under 15 år skal ha tilsyn av
voksen. Viktig i forhold til sikkerhet og riktig bruk av utstyret i hallen slik at vi slipper
skader/unødig slitasje/ødelagt utstyr.
5. Satser på å ha kalender klar 1. oktober. I første omgang til nyttår, erfaringsvis vil flere grupper
henge seg på hallen i januar, da må vi kjøre en ny runde med tilpasninger.
6. Ved spørsmål, innspill eller bestilling, kontakt oss på epost stadsbygd.hallen@gmail.com

Nytt fra friidrettsgruppa

Mange Staværinger deltok i år på de to samarbeidslagene vi hadde med Fjellørn IL i St. Olofsloppet. En
kjempesuksess med både topp resultat på første laget og bredde på det andre laget. En del utøvere har
også deltatt på friidrettsstevner i vår, sommer og nå på høsten med gode resultater. Det er enda noen
stevner vi kan delta på. Se terminlista via link på hjemmesida til SIL www.stadsbygd.no eller via kretsen
sin side www.stfik.no All påmelding skjer via Ebbe.
Friidrettsgruppa arrangerer banestevnet Stadsbygdlekene nå førstkommende søndag 7.9.14 kl 1200.
Informasjon om øvelser og påmelding ligger på hjemmesida. Det er anledning til påmelding frem til kl
1130 stevnedagen, men vi håper flest mulig melder seg på i forkant via mail. Møt opp og hei på ungene.
Salg av kaffe og kaker.
Søndag 21.9.14 arrangerer vi skogsløpet Måneferden i samarbeid med Fjellørnen IL. I år er det start
ved Granlund skihytte. En fin høsttur i marka for alle aldre og i eget tempo ☺

Vi har for øvrig trening hver onsdag klokka 1800 på banen for de fra 7 år og oppover. Vi vil holde på med
dette enda en stund før vi tar en pause.

Nytt fra fotballgruppa
Endelig trenerkurs på Stadsbygda!
I samarbeid med Fotballkretsen, Rissa, Vanvik og Leksvik arrangerer vi hele C-trener kurset utover
høsten og vinteren. Delkurs 1 holder vi her på Stadsbygda 14., 16. 21. og 23 oktober. Delkurs 2 holder
Rissa på Åsly 4.,6.,11.,12 og 13. november. Delkurs 3 og 4 vil bli arrangert av Vanvik og Leksvik etter
jul. Trolig vil begge kursene bli arrangert i Vanvikan hallen.
Det er mulig å ta kun enkelte delkurs eller hele kurset, men man må ta hele kurset for å bli C-trener og
være kvalifisert til å gå videre på kursene til NFF
Stadsbygd IL dekker deltakeravgift og eventuell kjøregodtgjørelse til Rissa, Vanvikan og Leksvik. Dette
gjelder både dagens trenere samt foreldre og andre interesserte som kan tenke seg å bidra i
fotballgruppa fremover. Vi setter ekstra stor pris på om det er noen ungdommer som har lyst til å prøve
seg som trener og ta et trenerkurs. Hos oss skal du få opplæring, støtte og muligheter!
Vi håper at flest mulig benytter sjansen nå. Det kan bli en stund til neste gang vi får muligheten til å ta
hele C-kurset uten å kjøre til byen eller Bjugn.
Mer info og påmelding her: http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/klubb/Kurs_utdanning/2014/NFF-Clisens-2014-2015-Pameldingen-har-apnet/
Alle lagene våre er i full gang med innspurten av årets serie. Sjekk banekalenderen på
www.stadsbygd.no/fotball og legg trimturen bort til banen for å støtte ungdommen vår

Nytt fra Allidretten

Allidretten fortsetter suksessen! Møt opp følgende onsdager fremover kl. 17.30-18.30:
Onsdag 3 september (ute på banen)
Onsdag 10 september (ute på banen)
Onsdag 17 september (ute på banen)
Onsdag 24 september (i hallen – husk innesko)

Onsdag 1 oktober (i hallen – husk innesko)
Onsdag 8 oktober (i hallen – husk innesko)
Onsdag 15 oktober (i hallen – husk innesko)
Avslutning: Nissemarsj i Granlund

Startkontingent høst: 100 kr (50 kr søskenmoderasjon) Husk sko og klær etter vind og vær.
Alder: hovedsaklig barn i alderen 3 år til og med 2 klasse, men alle er velkommen!
***
Til slutt rettes en stor takk til alle stiller opp som trenere, ledere eller deltakere på ulike dugnader.
Besøk www.Stadsbygd.no for kontaktinformasjon til styret og annen nyttig informasjon. Mvh Styret i SIL
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