Nytt fra hovedstyret
Det blir avholdt årsmøte i SIL torsdag 26. februar kl. 19.00 i Stadsbygd sparebankhallen. Alle er
velkomne.
Medlemskontingenten er en av Stadsbygd Idrettslag sine viktigste inntektskilder. Vær med på å støtte
opp om idrettslaget ved å betale medlemskontingenten. Fakturaer for medlemskontingent sendes ut i
løpet av våren. Norges Idrettsforbund sine forsikringer er kun gjeldende ved betaling av
medlemskontingent.

Nytt fra hallgruppa:
1. Vi har bra besøk i hallen. Det vil bli sendt ut giro til brukere av hallen i forkant av at kortet utgår i
løpet av 2015. Giroen vil bli pålydende den aktiviteten som er valgt året forut i 2014. Hvis dette
ønskes endret, gi beskjed til hallvakt (mandag - torsdag 17 – 20) enten det gjelder utvidelse eller
nedgradering av brikken. Brikken slutter å virke på dagen et år etter at abonnement er kjøpt.
Men, ta med kvittering til hallvakt så fornyer vi avtalen med et nytt år.
2. De fleste gruppene har fått tildelt treningstid i hallen, men det finnes noen få ledige tidspunkt. Det
er bare å melde inn hvis noen ønsker å bruke ledig tid. Grupper utenfor SIL må betale 200,- pr.
time for leie av hallen.
3. Vi opplever at brukere av hallen også benytter seg av trimrom i tillegg til hallen. Stadsbygd
Sparebankhallen ønsker at brukere sjekker hva de har betalt leie for og bruker kun den tjenesten
de har leid. Tjenesten er basert på gjensidig tillit og vi håper at dette ikke gjentar seg.
4. 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.
5. 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.
6. Ved spørsmål, innspill eller bestilling, kontakt oss på epost stadsbygd.hallen@gmail.com

Nytt fra skigruppa
Det har vært stor aktivitet i skigruppa med godt oppmøte på trening og renn.
Det er skitrening kl 1800 - 1930 på Granlund (værforbehold). For de som er 11 år og oppover er det
trening på torsdager kl 1800 -1930. Flere renn er avlyst/utsatt pga. lite snø i det siste. Ved lite snø trener
vi alternativt. Følg med på hjemmesiden/facebook.

Nytt fra friidrettsgruppa
Friidrettstreningene er nå i full gang inne i Stadsbygd sparebankhallen. Det er trening hver onsdag kl
1830 - 2000 fra 7 år og oppover. Foreldre er også hjertelig velkommen til å delta sammen med barna. Vi
trener på basis styrke og grunnleggende løpeteknikk.
Friidrettsgruppas arrangement i 2015:
 Søndag 3. mai kl 1200: Terrengløp, Museet Kystens Arv.
 Søndag 7. juni kl 1200: Bunnprislekene
 Søndag 30. august kl 1200: Stadsbygdlekene
 Søndag 20. september kl 1000: Måneferden

Nytt fra fotballgruppa
Så er det snart klart for en ny fotballsesong. De fleste lagene er allerede i gang med treningene og snart
starter også de aller yngste med fotballtrening. Nytt av året er at vi kommer til å tilby fotballtrening også
for 6-åringene som skal begynne på skolen til høsten. Disse skal spille 3’er fotball med «dukkemål» uten
keeper. Vi kommer tilbake med mer informasjon, men søker allerede nå foreldre som kan tenke seg å
bidra som trenere og ledere.
Husk at det aldri er for seint å begynne å spille fotball. Enten du nettopp har flyttet til bygda eller du ikke
ble med fra starten, så har vi veldig lyst til at du blir med oss på fotballtrening. Ta kontakt med Frode
Blålid eller Stig Bjørnar Mandal, så skal vi hjelpe dere med treningstider og å kontakte treneren. Dere når
oss på mail f.blalid@hotmail.com / sbmandal5@hotmail.com eller telefon Frode 90878831 / Stig Bjørnar
951 51 678.
I likhet med i fjor har vi et tett samarbeid med Vanvikan. Totalt sett stiller vi 6 lag, som i en eller annen
form, består av spillere fra både Stadsbygda og Vanvikan. Vi ønsker spesielt velkommen til de spillerne
som melder overgang fra Vanvik til Stadsbygd.

Nytt fra Allidretten
Allidretten starter opp igjen etter påske. Vi kommer tilbake med datoer.
***
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.
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