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Nytt fra hovedstyret
Gratulerer til Magne Nilsen som «Årets Staværing» under Bygdas dag. Gratulerer fra alle i idrettslaget til
denne ildsjelen som står på for at vi i idrettslaget skal kunne drive på en så god måte som vi gjør.
Tusen takk til alle som bidro som parkeringsvakter under spelet «Den Siste Viking»! Dette ble
kjærkomne penger i lagskassen som vi alle skal få nye godt av fremover. Spesielt takk til Magne Nilsen
som organiserte det hele på en meget god måte.
Under bygdas dag ble det satt opp en egen stand for idrettslaget der hovedfokus var å få gitt ut info om
støtte til den nye friidrettsbanen med overbygd tribune. Oppfordrer alle til å bidra for å få dette i stand til
glede for friidrettsinteresserte og skoler i hele kommunen og tilskuere. Det er et stort løft for bygda i
idrettslagets regi der vi har fått en god del støtte men vi trenger også støtte fra bygdas innbyggere skal
dette kunne realiseres. Bli med på spleise- og dugnadslaget! Andel kjøpes ved å sette kr. 500,- inn på
kontonr. 4336.15.99129.
Fjerning av vollen har så vindt startet. Vil fortsette utover høsten under ledelse av Hans Petter Grønning.
Det vil nå bli satt i gang en liten pynte dugnad for å få inngangspartiet til hallen litt penere samt skille
dette området vekk fra parkeringsplassen.
Boka om SIL’s historie er under sluttføring og det kan se ut som dette kan bli ferdig i løpet av året! Dette
kan være et fint julegavetips…
Klubben jobber også med å se på ny webløsning samt også om vi skal installere web kamera på flere av
våre installasjoner for å få ut info om aktivitet/tilstand alla det som Fjellørn har på Storhavet.

Nytt fra fotballgruppa
Vårsesongen er over for alle lag og høstsesongen er i full gang. I løpet av sommeren har de fleste lag
deltatt på cuper rundt omkring. Det være seg bl.a. Bergstadcup, Storsjøcup og Norwaycup av de store
cupene. Vi ser at mange av lagene presterer meget bra og det gror godt i klubben på aldersbestemte
lag!
Gruppa har også gjennomført Tine fotballskole med stor deltakelse. Nå i høst er klubben i gang med
utdanning av trenere ved å arrangere kurs på alle nivå.

Nytt fra skigruppa
Oppstart av barmarkstrening vil bli i løpet av oktober når fotballsesongen er på hell. Tid og sted vil bli
annonsert på vår facebook gruppe. Pga mye jobbing med friidrettsbane og vollen fremover vil bygging av
garasje til den nye løypemaskina bli utsatt til neste år. Den gamle får duge ett år til

Nytt fra friidrettsgruppa
Stadsbygdlekene ble arrangert i høst. Selv med god markedsføring mot mange klubber var det få andre
klubber som stilte. Det fine været bidro til at flott arrangement stødig ledet av Magne Tung.
Klubben vil gratulere både Martin Føll og Ørjan Kjeldsli med svært sterke løpsprestasjonen i både
junior/ungdoms og senior NM. Dette er svært sterke prestasjoner og blant de beste prestasjoner i klubbens
historie. Lykke til videre til begge!!
Idrettslaget stilte også til start med eget lag ifm St. Olavsloppet. Her var det MANGE som ville være med
og laget hadde så å si nye på hver eneste etappe! I tillegg stilte noen av våre beste løpere for et toppet
Fjellørnlag som hadde andre ambisjoner enn vårt lag.

Nytt fra Allidretten
Allidretten er nå i full gang. De har allerede gjennomført samlinger på banen og Granlund der utelek og
natursti har stått i fokus. I løpet av oktober vil det bli gjennomført 4 samlinger i hallen (fom 4.10. kl
1730-1830). I desember vil det hele avsluttes med Nissemarsj. All info ligger også ute på egen facebook
side for allidretten.
***
Til slutt rettes som vanlig en stor takk til alle som 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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