SiL-NYTT

Nytt fra hovedstyret
Våren er her og det er full aktivitet i hallen og på banen. Vi ber om at alle hjelper til med å holde det
ryddig og trivelig i hallen og på banen. Fotballmål, ballvegger og lignende må ikke benyttes som
klatrestativ, slik at utstyret varer lengre og slik at vi unngår ulykker i forbindelse med velting etc.
I år tar SIL sikte på å arrangere førstehjelpskurs og trenerkurs mv. for alle trenere og andre interesserte.
Økt kompetanse vil gi et bedre tilbud til alle i Stadsbygd IL. Meld gjerne din interesse til hovedstyret eller
aktuell avdeling. Følg for øvrig med på oppslag på vår hjemmeside, samt på facebook.
Medlemskontingenten er en av Stadsbygd Idrettslag sine viktigste inntektskilder. Vær med på å støtte opp
om idrettslaget ved å betale medlemskontingenten. Medlemskontingent som ble vedtatt på årsmøtet er i år
som ifjor: Familie: 650,- Aktive: 400,- Passive: 150,- Barn u/17 år 300,-.
Fakturaer for medlemskontingent sendes ut i mai. I tillegg sendes det ut fakturaer for deltageravgift i de
enkelte grenene/gruppene. Hvis dere ikke får tilsendt faktura(er), vennligst ta kontakt: hmo@stbank.no
eller mobil 97041266.
Nytt fra hallgruppa:
Hallen har nå vært i bruk i litt over 1 år, og all aktivitet tyder på at hallen var etterlengtet.  Det er masse
folk i hallen som trener gjennom hele uka. Vi registrerer derimot at vestibylen har blitt et oppholdssted
for de som ikke trener. Dette har medført at det blir litt mere arbeid for den frivillige hallgruppa, samt at
terskelen for hærverk og ødeleggelser er lavere. Vi anmoder derfor alle om at vestibylen ikke brukes som
en oppholdsplass for de som ikke har til hensikt å trene. Styre-/møterommet i andre etasje skal ikke
brukes uten etter nærmere avtale med hallvakt. Fint om foreldre minner barna på dette.
I tillegg vil vi minne om at det ligger en stor kostnad i å drifte en slik hall, og at vi er avhengig av at alle
brukere betaler for seg. Vi er overbevisst om at de prisene vi benytter er lave sett oppimot andre
tilsvarende haller. Derfor ber vi om at alle som trener, betaler for seg. Vi registrerer dessverre en viss
økning av «gratispassasjerer» i hallen, og slik ønsker vi ikke å ha. Minner også om at det er den som
slipper inn andre via sin brikke, som har ansvaret. Barn under 15 år har kun tilgang til hallen og
trimrommet ifølge med og under tilsyn av voksen. Barn under 13 år skal uansett ikke oppholde seg i
trimrommet. Det vil bli gjennomført stikkontroller i tiden fremover.
Nytt fra friidrettsgruppa
Friidrettstreningene er nå i full gang hver onsdag fra klokka 1830 til 2000. Dette er for alle fra 7 år og
oppover. På mandager er det St. Olavstrening kl. 1900.
Friidrettsgruppas arrangement våren 2015:
 Søndag 3. mai kl 1200: Terrengløp, Museet Kystens Arv.
 Søndag 7. juni kl 1200: Bunnprislekene

Nytt fra fotballgruppa
Da er fotballsesongen endelig i gang! De aller yngste hadde sin første kamp noensinne under knøtt -og
mini turneringen i Vanvikan, og nå kommer kanskje høydepunktet for denne gjengen allerede til helgen.
Knøtt -og mini turneringen på hjemmebane blir arrangert på banen på Stadsbygda den 2.Mai. Vi håper at
flest mulig foreldre, besteforeldre og alle andre tar turen for å lage god stemning rundt banene. Dere må
gjerne legge igjen litt penger i kiosken også 
De eldre lagene starter nå fortløpende seriespillet og i samarbeid med Vanvik IL har vi meldt på 10 lag i
seriesystemet. Det skulle borge for mange fine kamper utover våren. Sjekk banekalenderen på
Stadsbygd.no for å se når våre lag har hjemmekamp.
16.august arrangerer vi Tine Fotballskole. Vi kommer tilbake med påmelding i juni.
I 2015 har fotballgruppen et budsjett på rundt 400.000 kroner. Vi kommer blant annet til å bruke 50.000
kroner på heve kompetansen til trenere og ledere. Ved siden av sponsorinntekter er deltakeravgiften den
viktigste inntekten til fotballgruppen. Vi håper derfor at alle kan prioritere denne fakturaen når den
kommer i postkassen om ikke så lenge. Vi har øket deltakeravgiften med 100 kroner, men vi har nok
fortsatt en av de laveste deltakeravgiftene på Fosen. I mai/juni kommer vi også til å kjøre i gang årets
dugnad. Håper det blir like god oppslutning rundt dopapirsalget som det var i fjor!
Da håper vi at ballen ruller vår vei i 2015 
Nytt fra Allidretten
Da er det igjen klart for Allidrett, møt opp ved banen følgende onsdager fremover:
 Onsdag 13 mai 2015
 Onsdag 20 mai 2015
 Onsdag 27 mai 2015
 Onsdag 03 juni 2015 (Avslutning på Museet)
Tidspunkt: 17.30-18.30
Startkontigent våren 2015: 50 kr
Alder: hovedsakelig barn i alderen 3 år til og med 2 klasse, men alle er velkommen!
Husk sko og klær etter vind og vær, samt ta med drikkeflaske!
Vel møtt alle sammen!
***
Til slutt rettes en stor takk til alle de som frivillig stiller opp som trenere, ledere eller deltakere på ulike
dugnader. Mange takk!
Besøk www.Stadsbygd.no for kontaktinformasjon til styret og annen nyttig informasjon.
Mvh Styret i SIL
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