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Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag
1. Godkjenne de stemmeberegede
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer l å underskrive protokollen.
4. Behandle lagets årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger.
5. Behandle lagets regnskap, herunder gruppenes regnskap, i
revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
a. Endring i «lov Stadsbygd Idre*slag»
i. §2.3 «Idre*slaget er medlem av NIF gjennom Sør-Trøndelag
Idre*skrets, hører hjemme i Rissa kommune, og er medlem av
Rissa idre*sråd.»
ENDRES TIL
«Idre*slaget er medlem av NIF gjennom Trøndelag Idre*skrets,
hører hjemme i Indre Fosen kommune og er medlem av Indre
Fosen idre*sråd»
7. Fastse*e medlemskonngent.
8. Vedta lagets budsje*, herunder gruppenes budsje*.
9. Bestemme lagets organisasjon.
10. Valg
***
Det blir enkel servering og alle medlemmer er velkomne.
Forslag l årsmøtesaker sendes leder Elias Grønning
på mail: elias.gronning@gmail.com innen 14. feb 2017.
Styret
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Årmelding for
Stadsbygd idrettslag
Årsmelding fra hovedstyret
Styret har i løpet av 20 17 hatt mange saker på bordet. Vi vil komme inn på en del
av disse saken.
Styret har i år hatt stort fokus på sponsorarbeid, og vi har blant annet utarbeidet et
utkast til en klubbhåndbok hvor retningslinjer for sponsorarbeid og våre utøveres
forhold til sponsorer klargjøres. Vi har hatt retningslinjer tidligere også, men de blir
jo litt vage og ukjente når de ikke står en plass.
Vi er meget takknemlig for årets støtte og håper Stadsbygd Sparebank, Rissa Kraftlag, ITAB Industrier og Bunnpris Stadsbygd vil være med på laget vårt også i fremtiden. SIL ønsker å fremstå som et attraktivt og lojalt sponsorobjekt, og en helt sentral tilbyder av gode og sunne aktivitetstilbud for barn og voksne i bygda vår.
Som dere ser under har vi også fått frem flere profiler i laget. Ved sesongstart vedtok styret at fire utøvere skulle få status som eliteutøvere og vi definerte hvilke retningslinjer som skulle gjelde for slike (statusen revideres kontinuerlig). De fire er
Ørjan Kjeldsli (friidrett), Martin Føll (friidrett), Håkon Fjærli (ski) og Veronika
Fjeldvær (fotballdommer). Våre fotballprofiler har vi dessverre ikke et godt tilbud til
og de har derfor gått til andre klubber (Rosenborg og Ranheim bl.a.). For å få status
som eliteutøver med rett til bl.a. gratis klubbtøy eller annet tøy med sponsormerker
på, bør man være over 16 år og ha reelle ambisjoner om kunne nå et høyt nasjonalt
nivå i sin idrett. Selv om vi er en breddeklubb, ser vi at våre aller ivrig ste og beste
er viktige forbilder og ambassadører for klubben som fortjener ekstra støtte og oppmerksomhet. Vi oppfordrer dere også til å bruke dem til å profilere klubben og dere
innen rimelighetens grenser og etter avtale med klubben og utøverne. Jeg kan si at
de liker den ekstra støtten de får fra klubben og at det motiverer dem. De liker også
å bli sett og få anerkjennelse for den enorme innsatsen de legger ned. Som jeg skal
komme tilbake til under har denne støtten også kastet av seg ved at de har levert
oppsiktsvekkende gode resultater i år. Det er vi stolte av og vi gleder oss til å følge
dem videre. Vi håper også at dere anser dem som viktige og gode ambassadører for
dere.
Vi vil også fremheve friidrettsbanen som vi har startet arbeidet med å bygge. Vi er
utvilsomt Fosens største og beste friidrettsklubb og satser på å være sentrum for friidrett på Fosen i fremtiden. Vi preger allerede friidretten i Trøndelag og markerer
oss også på nasjonalt nivå. Vi har deltatt på omtrent alle stevner regionalt og de fleste store nasjonale stevner i Norge og levert gode resultater der vi deltar.
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Vi håper at våre støttespillere er klare til å bidra litt ekstra neste år slik at vi får en best
mulig bane når vi nå først bygger en. Det blir samlet en flott idrettspark på Stadsbygd
(Fosens fineste!) til sommeren og vi inviterer dere til å være tydelig tilstede der.
2017 har vært et historisk godt år for Stadsbygd IL.
Et høydepunkt for SIL i år var da vi passerte 500 medlemmer - men vi har plass til flere!!
På årsmøtet startet vi en debatt om hva som skulle være idrettslagets verdier - hva vi
skulle stå for. Det er tiår siden sist vi diskuterte det. Men verdigrunnlaget i SIL består og det er et kvalitetstegn. Vår fremste bærer av disse verdiene er den evig aktive Magne Nilsen som i 2017 ble kåret til årets stavering. Styret vil legge frem sitt forslag til
lett reviderte SIL-verdier på årsmøtet i februar/mars.
SIL er først og fremst en breddeklubb med fokus på fotball, ski og friidrett. Vår visjon
er "flest mulig, lengst mulig, best mulig". Vi skal ha et attraktivt og sunt fritidstilbud til
barn og voksne i bygda vår. Klubben er i sin helhet drevet av frivillige som bruker sin
fritid på dette - fordi det gir mening for en selv og barna. Idrettsglede for alle er det
sentrale stikkordet.
Noen av våre ungdommer er veldig ivrige og disse heier vi på. De er viktige forbilder
og ambassadører for klubben vår. Men inklusjon, samhold og allsidighet er det aller
viktigste for en bygde- og breddeklubb som SIL.
Jeg vil i det følgende trekke frem noen utvalgte høydepunkter fra året som har gått,
med fokus på bredde og topp.
2017 har vært et særdeles godt år for den lille friidrettsgruppa vår. Selv om vi er få (3040 medl.) sammenlignet med fotball, er SIL friidrett den største og beste friidrettsgruppa på Fosen. Vi er også en stor og god klubb i Trøndelag. Det er det grunn til å være
stolt av. Våre aller ivrig ste har hatt sitt gjennombrudd i år. Det startet med at Amalie
Fenstad og Simon Simonsen ble kretsmestere i terrengløp. Ørjan Kjeldsli varslet at noe
stort var på gang da han ble nr. 2 på et gateløp i Trondheim. På Stjørna-stafetten dominerte våre seks lag (ca. 30 SIL-løpere!!!) Våre stafettlag preget også Olavsstafetten og
Dahlgård stafetten i Trondheim. Vi stilte også et stort og flott lag med 38 barn og voksne på St Olavs loppet fra Åre til Trondheim. Fantastisk innsats og veldig artig.
Et nytt høydepunkt kom da Martin Føll (18) satte ny klubbrekord på 400 meter på tiden
51,42, som han senere senket til 51.20. Martin Føll slettet dermed Trond Selbekks rekord fra 1976 på 52,1. Rått!! Martin ble i tillegg kretsmester på 800m G-18 i år på
2.02. Simon Hermstad Simonsen ble også kretsmester på 800m G-13. I sommer hadde
Ørjan treningssamling for de ivrig ste ungdommene.
Årets, og trolig TIDENES, SIL-friidrett-prestasjon var det imidlertid Ørjan Keldsli (21)
som sto for da han løp inn til bronse på 5000m under junior-NM. Martin deltok også
der. Under senior NM slettet Ørjan sin egen klubbrekord og ble nr. 10 på tiden 14.27,
kun 1 sekund bak beste trønder!
http://www.fosna-folket.no/…/%C3%98rjan-l%C3%B8p-inn-til-br…
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Store og små har altså fått prøvd seg på mange stevner rundt omkring i landet.
SIL friidrett avholdt også Stadsbygdlekene.
En stor og viktig begivenhet i 2017 var da vi fikk klarsignal om økonomisk
støtte til å bygge ny friidrettsbane på Stadsbygd. SIL har ønsket seg en slik i
over 20 år! Til sommeren blir det endelig en realitet. Vi håper enda flere blir
med da!!
Skigruppa er vår nest største gruppe med nærmere 100 medlemmer. Skigruppa
er ikke avhengig av snø. På barmarkstreninga har over 50 barn og voksne møtt
opp til artig og god trening hver mandag. Nå er endelig snøen her og treningen
går hver uke i Granlund. I år fikk vi brukt den nye løypemaskina vår til glede
for alle skientusiaster. Etter jul blir det tre-fire karusellrenn og forhåpentligvis
flere renn om snøen holder. I skigruppa er det god bredde. Vi har også der noen
ivrige. Jeg nevner Mats Schei (16) som i år satser for fullt for SIL - det blir
spennende. Vi har også Håkon Fjærli(18) som er vår fremste skiambassadør.
Håkon avholdt tidligere i år en flott treningssamling med de ivrigste skiløperungdommene våre. Håkon gikk et av sine beste sprintrenn i Svergie i høst og
ble nr. 16 i et sterkt felt. Det lover godt for vinteren.
Den desidert største gruppa i SIL er fotballgruppa hvor de fleste av lagets medlemmer er aktive (også de ovennevnte). Der er det meget stor aktivitet året
rundt. Det er litt av et puslespill å få alt til å gå rundt, men fotballgruppa ordner
det. Årets begivenheter i fotball er som vanlig cupene. I år har vi hatt lag på
bl.a. Røroscupen, Storsjøcupen i Sverige og i selveste Norway cup. Det er stor
stas. Våre ivrig ste og beste spillere går gjerne til mer proffe-klubber når de blir
større og bedre siden. Det har vi forståelse for. På guttesiden har vi tilbud opp
til 14 år og samarbeid med Vanvikan om gutter 16 og opp til senior. På jentesiden er tilbudet på Stadsbygd og det må vi verne om.
Vi har også små og store fotballdommerne som gjør en flott innsats og bidrar til
at vi faktisk kan arrangere fotballkamper. Her må jeg nevne nok en av SILs
fremste ambassadører, nemlig vår elitedommer Veronika Fjeldvær, som fikk
æren av dømme en av cupfinalene i år som ble vist på TV. Det er vi meget stolte av.
Fotballgruppa har i år startet arbeidet med å bli godkjent kvalitetsklubb. Jeg
nevnte det i et tidligere
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Fotballgruppa har i år startet arbeidet med å bli godkjent kvalitetsklubb. Jeg nevnte det i
et tidligere innlegg. Siden SIL er en breddeklubb, så har vi ingen ambisjoner om å bli et
fotballakademi bare for de ivrig ste, eller en "farming klubb" for Rosenborg. Tvert om.
Målet er å bli enda bedre på det vi gjør! Å være en klubb for alle som elsker fotball, eller
som bare vil være sammen med vennene sine og ha det gøy med ball. Nå ble dette innlegget så langt at jeg minner om vår visjon: "flest mulig, lengst mulig, best mulig". I barnefotballen betyr det bl.a. at alle får like mye spilletid og like muligheter til å bli så gode de
selv vil.
Vi må naturligvis også nevne all idretten - eller idrettsskolen - vår som er et lavterskel
tilbud for de aller minste hvor de får teste ut idrett og prøve forskjellige aktiviteter før de
blir med i en av særgruppene våre - i beste fall alle tre. Det er nemlig fullt mulig i SIL,
hvor vi vektlegger og legger til rette for allsidighet. Trening er trening.
Jeg håper jeg med dette at jeg har fått vist noe av den bredden som SIL har og som vi er
stolte av.
Takk naturligvis til alle som stiller opp som trenere eller i styret eller på dugnader osv.
Uten dere hadde dette vært umulig. Takk også til våre hovedsponsorer som gjør at vi har
penger nok og slipper å ha høye kontingenter og deltakeravgifter. Særlig takk til hallvaktene som er så blide og snille. Takk til driftssjef Geir Vidar som passer på den fine hallen
vår. Og ikke minst takk til alle barna og utøverne våre som gjør SIL til et idrettslag man
kan være stolt av.
Det er rom for uenighet og gode diskusjoner i laget, men vi har omtrent ikke konflikter.
Det er godt samhold og noen står alltid klare til å ta i et tak. Måtte det fortsette slik.
Hilsen Styret i Stadsbygd IL

Hovedstyret har i 2017 bestått av Sigmund Simonsen (leder), Elias Grønning
(nestleder og informasjonsansvarlig), Monika Eriksson (sekretær), Helen Monsen
(økonomi) og Anne Grete Mandal(styremedlem og kompetanseansvarlig). Vararepresentant Hans Petter Grønning og Bård Amundsen som også er politiattest ansvarlig.
Følgende avdelingsledere sitter også i styret: Kristoffer Fjeldvær (Hallen), Magne
Tung (Friidrett), Gerald Eriksson (Ski), Frode Blålid (Fotball), Vidar Johansen
(Allidrett), Magne Nilsen (Granlund) og Norvald Grønning (Stadsbygd Banen).
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Årsmelding Stadsbygd Banen
Styret har bestå* av Sigmund Simonsen( Leder), Elias Grønning( Nestleder),
Monika Eriksson(sekretær), Helen Monsen ( Økonomi) , Anne Grete Mandal
( Styremedlem) og Norvald Grønning (Styremedlem)
Stadsbygd Banen (SB) er underlagt Stadsbygd Idre*slag. SB har inngå* leieavtale med Fotballavdelinga. Fotballavdelinga har enere* på bruk av banen med
re* l fremleie l tredjepart.

Årsmelding Bygg og Anlegg
Vi er de samme 5 som året før som har hatt ansvar for vedlikehold av bane området. Vi har hatt 2 dugnader i løpet av sommeren med meget godt
oppmøte. Stian Osen, Magne Nilsen, Anders Brødreskift og Tommas
Ersøybakk.
Norvald Grønning
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ÅRSMELDING STADSBYGD SPAREBANKHALLEN

Etter 4 års drift kan vi konkludere med at aktiviteten er stor og hallen har blitt en
arena for hele bygda. Noe som var vårt store mål når vi startet denne prosessen.
Sammen med det øvrige anlegget i området, spesielt når friidrettsdekke kommer på
plass ila året, nærmer vi oss et optimalt anlegg både for Stadsbygd og Indre Fosen
kommune.
Inntektene er relativt stabile. Vi har fast leieavtale med Rissa kommune, samt at
antall årskort i hall og trimrom har stabilisert seg de siste 2 årene. Samlet sett så
medfører dette at hallen går i balanse uten vesentlig støtte fra hovedlaget.
Hallen har nå vært i aktiv bruk i 4 år, og det vil etter hvert medføre økt vedlikehold. Noe gjøres hele tiden, men "større" oppgraderingen må nok påregnes etter
hvert. Derfor er det viktig å sette av større beløp til vedlikehold i årene som kommer.
Bursdagsselskap i hallen er fortsatt populært, som medfører at vi også får benyt-

tet kjøkkenet relativt mye
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forts. Sparebankhallen

Den mest positive hendelsen i 2017, er derimot fjerning av voll ☺. Etter
dialog med kommune og geolog, fikk vi tillatelse til å fjerne vollen våren
2017. Dette medfører at hallen nå fremstår i sin helhet for alle, og ikke
delvis skult bak en voll. Det viktigste er derimot at tilgangen ned til bane
blir vesentlig bedre, og at kjøkkenet nå kan benyttes i langt større grad
ved arrangement på banen.
I 2017 har vi investert i 2 nye maskiner på trimrommet, disse har erstattet
noen sykler og en brukt maskin. Det er såpass stor aktivitet på trimrommet, så det er viktig at vi fornyer oss litt. Trimrommet brukes av "alle", så
det er viktig at ALLE tar ansvar for å holde orden på trimrommet, som
tross alt er relativt lite.
Hallvaktene og driftslederen er vi evig takknemlige for. De gjør en fantastisk jobb hver dag, og uten dem ville ikke dette gått så smertefritt som
det gjør, de jobber hele tiden med å rettlede besøkende, holde orden, ta
sikkerhetskontroller etc. Så igjen en stor takk til: Geir Vidar, Johan,
Trond, Annar, Gudrun, Knut, Jorunn, Gerd, Harald, Karl, Liv og Magne.
Uten dere hadde ikke hallen blitt så godt ivaretatt.
Styret har i 2017 bestått av: Anne Berit, Morten, Geir Vidar, Magne, Geir
Ola, Ebbe og Kristoffer.
Mvh
Styret ved leder Kristoffer Fjeldvær
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Årsmelding Granlund

Styret har i 2017 bestått av:
Leder: Magne Nilsen, Marianne Brødreskift og Svein Fjærli.
Diverse småreparasjoner og beising er utført på dugnad av styret,
ellers har det vært ett rolig år. Vannlekkasje i kjelleren er det ikke
gjort noe med enda, pengene fra forsikringsselskapet er utbetalt .
Vasking utføres av Astrid K Nilsen på dugnad. Takk til alle som har
deltatt på dugnader og bidrar til å ta vare på skihytta.
For styret Magne Nilsen.

Turløypa til Vardheia,Tettlien.
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Årsmelding friidrett 2017

Årsmelding Stadsbygd Friidrett 2017
Styret i friidrettsgruppa har i 2017 bestått av; Magne Tung (leder), Hans
Petter Grønning, Johan Kårli, Jan Petter Selbekk, Sigmund Simonsen og
May Lill Småvik.
Fellestreningene er en viktig møteplass fordi barn og ungdom får en arena for utfoldelse i et trygt miljø og mulighet til å kunne oppleve mestring
innenfor de mange grenene som finnes innen friidrett. Vi har hatt faste
tider for trening hver onsdag kl. 18:30 ute eller inne i Stadsbygd Sparebankhallen, og noen ganger en kombinasjon av de to. Vi har merket en
økt interesse noe som har ført til flere deltakere med ca. 15stk i snitt. Innholdet i treningene varierer, men inkluderer alltid spenst og generell teknikktrening for løp siden dette er grunnleggende element. Vi har også
hatt intervalltreninger utendørs på mandager fra våren-høsten, spesielt
med tanke på vår årlige deltakelse i St. Olavsloppet.
Kompetanseutvikling har vært prioritert blant oss trenerne f.eks. gjennom et trenerkurs på vårparten i regi av Sør-Trøndelag friidrettskrets,
som også var tilgjengelig for våre eldste utøvere, samt et trenerseminar
på høsten i Bergen med blant andre den meriterte Ingrid Kristiansen som
foredragsholder, men også med Rafal Has som er sprinttrener for det
polske landslaget, for å nevne noen. Slike kurs gir mange nye impulser
som vi drar nytte av og vil være noe som vi skal prøve å benytte oss av i
2018 også. Uten å gå for mye inn i detaljer, så vil det som kjent bli bygget et nytt moderne løpeanlegg på Stadsbygd som skal være klart i løpet
av 2018, noe som ikke bare vil gagne friidrettsmiljøet, men hele Stadsbygd Idrettslag og kommunen generelt.
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Konkurranse er en viktig del av idretten siden det gir mulighet og rom
for prøving og mestring på et annet nivå enn under vanlig trening. Vi
har hatt gode resultater i år, og spesielt en stor prestasjon i klubbens historie med Ørjan Kjeldsli sin 10. plass under NM i Sandnes der han satte
klubb og personlig rekord på 5000m med tiden 14.27.16. Han oppnådde
også en fin 8. plass på 1500m med tiden 4.00.25 under det samme stevnet. Vår utøver Martin Føll fortsetter også sin positive utvikling, spesielt på 400m der han slo sin egen klubbrekord og dermed perset med tiden 51.20, men også sterke 1.58.63 på 800m og deltakelse i bl.a. Jr.
NM i friidrett i Harstad og Veidekke-lekene i Lillehammer. Vi har også
hatt mange andre barn og ungdom som har vært ute og konkurrert på
stevner innendørs eller utendørs rundt omkring i distriktet. Av egne arrangement kan innendørsstevne i Stadsbygd Sparebankhallen, terrengløp ved Museet Kystens Arv (ca. 60stk) og Stadsbygdlekene (ca. 45stk)
på Stadsbygd Stadion nevnes.
Stafett har vi også vært med på i 2017, f.eks. Stjørna og Dalgårdstafetten. Spesielt kan våre junior jenter nevnes, der de klarte å oppnå en
sterk 2. plass under Olavsstafetten i Trondheim med et lag bestående av
Hedda Askheim, Solveig Solem Berge, Ingrid Bratseth, Anna Marie
Børmark Grønning, Hanne Larsen, Mari Muller og Sandra Helen Småvik Torgersen. Tradisjon tro stilte vi også med lag i St. Olavsloppet og
endte til slutt på en 68. plass totalt med tiden 26.23.02 over fire dager,
en tilbakegang fra i fjor, men noe som kan forbedres neste sesong. Det å
ha utøvere/mosjonister som er med og konkurrerer enten lokalt eller
nasjonalt er positivt på mange måter, for det første blir klubben vår synliggjort, men også ikke minst fordi det viser at en kan prestere og kanskje nå sine målsettinger bare en fokuserer og gjør en innsats på trening.
Det er mye bra som skjer i klubben for tiden med gode resultater, økt
deltakerantall og en ny løpebane, så vi vil påstå at framtidsutsiktene er
gode.
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Bilde 1 : Olafsstafetten
Bilde 2 : Trening
Bilde 3: St Olofsløpet
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Årsmelding skiavdelinga
Skisesongen 2016/2017 startet med barmarkstrening i Stadsbygd sparebankhallen. Treningen startet utendørs før vi gikk inn i hallen den siste timen.
Jevnt og godt oppmøte med ca 50 stk. Flott at foreldre også velger å bli med
på treningene. Dette bidrar til et godt miljø i gruppa.
Barmarkstrening holdt vi på med inntil vi fikk snø i Januar. Det var lagt ned
mye innsats i Granlund i form av påkjøring av flis. Dette bidro til at Granlund
som eneste arene på Fosen hadde snø hele vinteren. Dette fortonte seg litt
merkelig med snø i traseene, mens det var bart på sidene.
Granlundrennet ble gjennomført med i underkant av 50 deltakere.
Eindride Fenstads minnerenn ble dessverre avlyst pga for liten påmelding.
Det ble fattet en beslutning om at rennet heretter skal gjennomføres som ordinært skøyterenn da mye tyder på at sprint er en gren som ikke lokker i like
stor grad som individuell start. Samtidig bør man ha over 4 stk i hver klasse
for at det skal bli mulig å arrangere heat.
Skigruppa arrangerte karusellrenn med 87 deltaker samlet. Rennene ble kjørt
på mandagskvelder. Både klassisk og fristil. Mange flotte prestasjoner blant
deltakerne. Ekstra bra at de eldste i gruppa også er med å går. De har fellesstart noe som tydeligvis trigger til konkurranse.
Vi hadde avslutning i mars med premieutdeling, kaffe og vaffelsalg og det
som hører med på en slik kveld.
Storhaugrennet ble dessverre avlyst pga snøforholdene som ikke var tilfredsstillende.
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Skigruppa arrangerte også i år bruktmarked. Folk som ønsket å selge sitt brukt
utstyr leverte dette til IL. Vi solgte det videre med 10 % fortjeneste.
Hovedhensikten var å bidra til at nye barn skal få utstyr til en overkommelig
pris, samtidig som de som har vokst ut av utstyret kan selge dette videre. Årets
arrangement ble dessverre ikke så godt besøkt. Vi har ikke konkludert med
årsak, men vi vil revurdere dette til neste år. Mye av denne omsetningen av
brukt utstyr foregår på nett, så hensikten vil mest sannsynlig oppfylles til tross
for vårt bidrag.
Traseen i Granlund har denne sesongen blitt vedlikeholdt av lokale ildsjeler.
Det har vært ryddedugnader å fliskutting med påkjøring av mere flis på utsatte
steder. To svinger har blitt rettet ut ved Råfossen. Denne delen av traseen har
også blitt gravd bredere for å gjøre den attraktiv for både skøyting og klassisk.
Resultatet ble strålende.
Skigruppa gikk også i gang med å skaffe tillatelse fra lokale grunneiere i området Finseråsen, Litjslættet, Solem og Vardheia med tanke på å kunne få anlagt en turløype. Alle har vært svært positive og resultatet har blitt en løype
som har vist seg å bli svært populær. Folk fra hele området besøker nå denne
løypa som har et endepunkt med fantastisk utsikt.
Skigruppa består av Marianne Brødreskift, Hanne Halvei, Per Johan Fenstad,
Sigbjørn Oldren, Arne Håkon Schei og Gerald Eriksson
På trener siden har Monika Eriksson, Per Johan Fenstad og Gerald Eriksson
bidratt. Vi er også så heldige å ha foreldre som stepper inn når det trengs som
bidrar til å heve nivået på våre treninger.

Gerald Eriksson
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Granlundrennet 2017

Grøfterens i GranMaskin leid ut av Belling.
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lund høsten 2017.

Karusell premieutdeling
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Årsmelding allidrett

Vi har i 2017 hatt mange fine og aktive stunder sammen med barna i Allidretten.
Før årets sesong kom det inn fire nye voksenpersoner som har satt sitt preg på
året. Allidretten har hatt fokus på lekpreget aktivitet på idrettsplassen, ute i naturen og i Granlund.
Før sommerferien hadde vi fine onsdager ute på idrettsplassen og ute i naturen.
Vi hadde sommeravslutning i skogen bak ITAB med aktivitetsløype saft og
frukt.
Etter sommerferien fortsatte vi med fire samlinger ute, hvorav to ved idrettsbanen og to i Granlund, før vi bevegde oss inn i Sparebankhallen.
I hallen var det mye lekpreget aktivitet med litt forskjellige øvelser for barna ulike aldre. Nytt av året fikk vi assistanse fra Rissa I.L og deres turnavdeling hvor
barna fikk prøve nye øvelser.
I desember arrangerte vi Nissemarsjen med grøt og premieutdeling i Granlund.
Det lyktes ikke å starte familiesvømming før jul i år. Det avholdes kurs for badevakter nå i januar så vi kan utnytte den siste tiden av sesongen slik at bassenget
kan benyttes også på fritiden. Vi arbeider med å finne en løsning som gjør dette
mer forutsigbart fremover.
Vi takker alle som har vært med og gleder oss til en ny sesong sammen med dere.
Med engasjert hilsen fra oss i allidretten 2017/2018
Jens Marius, Vidar, Irene, Håvard, Ingrid, Jannicke, Marthe og Morten
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Årsmelding Fotball 2017
Styret i Fotballgruppen har i 2017 hatt 6 møter og behandlet 55 saker. Vi har i tillegg vært
representert på diverse seminarer, kurs og forum i regi av fotballkretsen. Vi har også gjennomført både trener, klubbdommer, rekrutteringsdommer og leder kurs.
Aktiviteten i gruppen har i 2017 vært stor og som vanlig er det ledere og trenere som har
lagt ned mange dugnadstimer for å skape en trygg og utviklende treningshverdag for barn
og ungdom i Stadsbygd.
I 2017 har vi hatt et samarbeid med Vanvik IL og Rissa IL for ungdomslagene. På jentesiden har dette vært organisert med rene Stadsbygd-lag hvor mange jenter fra Vanvikan har
trent og spilt med oss. De er et viktig bidrag for å et godt tilbud for jenter i Stadsbygd IL.
For J17 ble det også nødvendig med et samarbeidslag med Rissa, for å få nok spillere til et
solid 11’er lag. På guttesiden hadde vi et samarbeidslag med Vanvik for G14, mens G16
ble påmeldt som et rent G16 lag med sterke innslag fra Stadsbygd. Vi har fått klare føringer
fra NFF Trøndelag om at slike samarbeidslag ikke er ønskelig. Vi må derfor vurdere andre
løsninger for 2019. Klubbene i Indre Fosen vil ha dialog i 2018 for å sondere mulige løsninger.
I løpet av 2017 har vi blant annet arrangert turnering for J/G 6, 8 og 10. Tine Fotballskole
ble også arrangerte samt flere mindre treningssamlinger. De yngste lagene har i tillegg deltatt på de tradisjonelle barnefotball turneringene som vi og naboklubbene arrangerer i fellesskap.
Dommergruppen har som vanlig vært veldig aktiv. NFF Trøndelag måler hvert år hvor
mange kamper dommere fra klubben dømmer og hvor mange kamper vi spiller. Målet er at
vi skal dømme minst like mange som klubben spiller. Også i 2017 dømte dommere fra vår
flere kamper enn lagene våre spilte. En veldig god innsats! Høydepunktet her var at Veronika Fjeldvær ble utnevnt til å dømme NM finalen for J16 mellom Stabæk og Tiller
Arbeidet med kvalitetsklubb prosjektet har i all hovedsak vært lagt på is i 2017. Dette på
grunn av manglende kapasitet i fotballgruppen. Likevel har arbeidet med sportsplanen pågått gjennom hele sesongen. Målsetninger er fortsatt at vi vil søke status som kvalitetsklubb
i oktober 2018.
Tradisjonen tro har også alle lagene fra J/G 12 og oppover vært på en turnering med overnatting. 12 åringene dro til Røros og Bergstad Cup, mens fjortenåringen dro til Østersund
og Storsjøcup. J17 valgte også i år å dra på Norway Cup. Fotballgruppen mener at slike
turer er viktig for å sikre at flest mulig fortsetter å spille fotball. Vi bruker derfor forholdsvis
mye penger på å støtte lagene, slik at egenandelen for hver spiller skal bli minst mulig. Vi
ønsker at alle skal få oppleve gleden av å reise på tur med gode venner.
Medlemmer i styret for fotballgruppen 2017 har vært Frode Blålid, Torill Hårsaker Nakken,
Stian Osen, Hans Olav Rønning, May Grue, Elisabeth Fætten Schei, Robert Kilen og Geir
Nakken(dommeransvarlig). I tillegg har Steinar Hansen vært engasjert av fotballgruppen
som Trenerutvikler.
Se ellers årsmelding fra hvert enkelt lag.
Tilslutt vi jeg takke alle foreldre for all hjelp i 2017 og ikke minst alle trenere, ledere og
dommere som gjør en fantastisk innsats for Stadsbygd IL
For Fotballgruppen Frode Blålid
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Dommere 2017
Det ble avholdt et nytt klubbdommerkurs uka før Knøtt/mini-turneringen på Stadsbygd
Veldig godt oppmøte med overskudd med jenter
Vi hadde 12 stk på kurset og alle fikk prøvd seg på kamper i løpet av cupen
De tre dommerne fra 2016 tok hele sesongen for gutter og jenter 12 og har gjort en utmerket jobb
Mange gode tilbakemeldinger fra trenere og foreldre
De voksne dommerne har også fullført en som vanlig god sesong, vi har fortsatt godt
overskudd på antall dømte kamper mot antall spilte kamper
I høst avholdt Stadsbygd Il et rekruttdommerkurs med veileder fra forbundet Mads H
Lyngvær
Klubben stilte med 3 deltagere, Rissa deltok med 4 og Åfjord med 2
Alle er lagt inn i FIKS og får tildelt kamper så snart dette er klart
Dommeransvarlig har allerede mottatt frafall fra klubbdommere som ikke fortsetter i
2018
Regner med at det ikke skal avholdes klubbdommerkurs i år men dette får bestemmes så
snart alle registrerte klubbdommere gir tilbakemelding
Klubbdommere pr- 20.01.2018
Kaja Moen
Karoline Tung
Marius Mandal
Ole M Sand
Frida V Brovold
Lorns Finserås
Silje A Hvalryg

Kretsdommere
Roger Munkvoll
Joakim Dahlum
Svein Kåre Dypvik
Egil Hammer
Geir Arild Hermstad

Rekruttdommere
Ingrid F Nakken
Tom S. Tønnesen
Geir Nakken
Kretsdommer
Geir Arild Hermstad
Geir Nakken
Dommeransvarlig Stadsbygd IL
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Forbundsdommer
Veronika Fjeldvær

Stadsbygd Mygg 2017

Vi startet treningene i slutten av September 2017 i Stadsbygd Sparebankhallen. Vårt hovedfokus i høst har vært at barna skal finne glede og ha det moro
med fotball. Noe av det vi har jobbet mye med er å holde konsentrasjonen, ha
kontroll over ballen og lagspill. Vi har holdt oss til de samme øvelsene stort
sett hver gang, for holde det oversiktlig og forutsigbart for de yngste fotballspillerne våre.
En typisk økt for oss er:
1.Sjef over ballen
2.Ballføring gjennom kjegler
3.Skudd på mål
4.Fotballkamp
Disse har deltatt på MYGG:
Emilian Monsen Farbu
Ida Kristine Dahle
Emil Andreas Buan Berg
Phakphum Saensap (Tem)
Kim Andre Aasen
Shaun Kenneth Aasen
Tommy Kane Aasen
Emil Johansen
Andrea Dahle Husby
Odin Berdahl
Pål Adrian Myhre Størseth
Vi er godt fornøyde med oppmøte og innsats, både av barn og foreldre. Vi gleder oss til fortsettelsen!
Trenere:
Erlend Farbu
Linn Jeanette H. Dyrendahl
Tove Johansen
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Årsmelding for J08 og G08 for året 2017
Vi har på det meste vært 19 gutter og 17 jenter men avsluttet året med 17 aktive
gutter og 13 jenter. Vi har vært 6 trenere noe som absolutt kan anbefales med så
mange unger.
2010-erne startet treningene i september-2016 Stadsbygd Sparebankhallen og
da med det helt grunnleggende ferdighetene. Fokusområdene her var de aller
mest grunnleggende ferdighetene og en god del lek-øvelser. Trenerne Oddbjørn,
Terje og Hans Olav var ferske i treneryrket og hadde like
mye utbytte av dette som ungene. Det er en utfordring i seg selv å prøve å lære
bort det aller mest grunnleggende i fotball når man selv tar det dette som en
selvfølge. Vi holdt på med dette frem til midten av mars.
Første trening for hele gruppen samlet ble kjørt den 28. mars. Første cup var satt
opp 29.april i Vanvikhallen så her var det viktig å komme i gang med kamptrening hvor fokusområdene var spilleregler, utspill fra keeper, innkast, avspark fra
midtbanen, og ikke minst forsvar/angrep.
Igjen så er dette noe de aller fleste har ett forhold til, bortsett fra 6 åringer som
aldri har spilt fotball før. Heldigvis hadde vi med oss de erfarne trenerne Ronald, Robert og Thomas som allerede hadde ett år i sekken fra 2016-sesongen
samt at vi hadde en god gjeng med 2009-ere som gjerne bidro med
innspill og viste hvordan det skulle gjøres. Det ble litt få treninger inn mot første cup, og tror nok mange spillere var usikre i de aller første kampene, men det
var stort sett likt for alle lag.
Etter de to første cupene hvorav den ene ble holdt i strålende solskinn på Stadsbygda kunne vi ta ett lite steg tilbake og begynne å fokusere litt på de grunnleggende ferdighetene igjen. Grunnpillaren i alle treninger var
www.treningsøkta.no og øvelsene under kategorien «Sjef over ballen» samt
pasningsteknikk og avslutninger på mål. Vi syns det fungerte aller best å repetere øvelsene gjennom flere treninger.
De aller fleste ungene viste god fremgang mot sommeren selv om det ble mange
tap for noen av lagene i cupene. Noen av vinnerskallene syns nok dette var litt
tyngre enn de aller fleste, men vi tror ikke det hadde noen stor betydning for
motivasjonen i det lange løp. Vi trenere «forlangte» kun en ting av spillerne
våre, og det var at de alltid skulle yte sitt beste, og det gjorde de til gangs.
Vi avsluttet vårsesongen med cup i Råkvåg den 5.juni og is på siste trening før
vi tok ca 6 ukers ferie.
Vi startet på med treningene igjen i midten av august med fortsatt fokus på de
grunnleggende ferdighetene samt kamptrening inn mot cupene.
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Cupene på høsten ble spilt i Hasselvika, Leksvik og i Rissa og her var fremgangen i
kampene enda
større enn på våren selv om gutta tapte litt vel mye og fremkalte litt tungsindighet
under kamp så
var dette heldigvis glemt kort tid etterpå.
Vi har hatt en fantastisk positiv foreldregruppe tilstede på cupene for å støtte lagene
så 2017 har alt
i alt vært ett veldig godt fotballår. Heia fotball!
Sesongen ble avsluttet med pizza i samfunnshuset med 25 barn og seks trenere.
Trenere:
Terje, Oddbjørn, Thomas, Robert, Ronald og Hans Olav
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Årsmelding for Stadsbygd Jenter 10

Vi har vært totalt 7 jenter, de som har vært med i år er:
Marthe Mandal
Camilla N. Rømma
Ingrid Oldren
Hannah Sofie Vemundstad
Sofie Lillemark Nergård
Eline Sand
Anna Marie Brødreskift
I tillegg har vi også så heldige å få låne spillere fra knøtt under
enkelte turneringer.
Slik at vi har hatt mulighet til å stille lag til tross for forfall eller skader.
Første trening hadde vi i begynnelsen av april, og trente på tirsdager på Stadsbygd kunstgress. Iblant trente vi sammen med knøtt,
for å ha mulighet til å gjennomføre flere øvelser og få til mer spill/
kamper.
Hovedfokuset på treningene har vært pasninger, ballkontakt og
fotballforståelse,
spesielt med tanke på utspill og innkast i en kampsituasjon. Det
har selvsagt også
vært mye lek og spill, og de fleste har villet prøve seg litt på å stå i
mål.
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Vi deltok på følgende turneringer for Mini Jenter:
Vår
29. april Vanvikanhallen
13. mai Stadsbygd
5.juni Stjørna
Høst
2.september Hasselvika
23. september Leksvik
7. oktober Åsly
Vi har fått brynt oss mot ulike lag og spillere, og det har vært både
jevne og noen litt mindre jevne kamper.
Det har vært morsomt å se utviklingen blant alle spillerne, og ikke
minst engasjement, fotballglede, og samhold og ros innad i laget.
Fokus på turneringene har vært å ha det morsomt sammen og få til
spill, samt litt innføring i Fair Play.
Siste trening hadde vi i slutten av oktober, og da dro vi til byen for å
ha en avslutning på sesongen.
Vi dro ut og spiste på Egon før vi dro videre på kamp på Lerkendal.
Der fikk vi med oss oppgjøret mellom Rosenborg-Stabæk.
Det virket som dette ble en fin opplevelse for jentene og stemningen
var god, til tross for at RBK ikke greide å avgjøre seriegullet denne
dagen.
Vi hadde også med oss et par foreldre denne dagen som villig stilte
opp med bil og et par ekstra hender.
Trenere
Roger Sand og Jan Audun Rømma
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STADSBYGD GUTTER 10

Årsmelding for G10 2018
Vi har i år vært 6 stk. spillere fra 2007-kullet og 10 stk. spillere fra
2008-kullet, totalt 16 spillere på det meste.
De som har vært med i år er :

Vi startet sesongen i April med treninger på Stadsbygd Kunstgress.
Trenere for året har vært Bård Fenstad, Frank Kasseth og Knut Einar
Askim, i tillegg har Ole Nikolai Sand bistått ved behov.
Vi deltok også på Mini-/Knøtte turneringene som ble arrangert i Vanvikan, Stadsbygd, Stjørna, Rissa, Hasselvika og Leksvik. Spillerne har
hatt stor spilleglede og vi har klart å stille med 2 lag i alle cupene,
det har ført til mye spille tid for alle.
Vi har også deltatt som markører på C-trener delkurs 2 som ble arrangert i Vanvikhallen i november, her stilte de aller fleste og hadde
en god opplevelse faglig, samtidig som de fikk prøve seg med nye
trenere og lagkamerater fra Rissa og Vanvikan.
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Hovedfokuset har primært vært posisjonering med og uten ball samt
pasning og mottak og ballkontroll generelt. Fokusområder har vært ballkontroll, pasningsspill, generelle regler, konsentrasjon og ikke minst å
holde ballen i laget.
Øvelsene vi har brukt er hentet fra www.treningsøkta.no og i stor grad
øvelser tilpasset ferdighetsnivå. Ettersom det er noe nivå/ferdighets
forskjeller har vi differensiert på treninger, det synes vi trenerne var en
suksess og det inntrykket har vi også fra foreldre og spillere.
Vi avsluttet vårsesongen med is på siste trening for sommer ferien og
tradisjon tro avsluttet vi sesongen i år som i fjor med Pizza og brus i
Stadsbygd Sparebankhallen 7. november til stor glede for trenere og spillere.
Trenere G10 2017
Ole Nikolai, Bård, Frank og Knut Einar.
Vi har også deltatt som markører på C-trener delkurs 2 som ble arrangert
i Vanvikhallen i november, her stilte de aller fleste og hadde en god opplevelse faglig, samtidig som de fikk prøve seg med nye trenere og lagkamerater fra Rissa og Vanvikan.
Hovedfokuset har primært vært posisjonering med og uten ball samt
pasning og mottak og ballkontroll generelt. Fokusområder har vært ballkontroll, pasningsspill, generelle regler, konsentrasjon og ikke minst å
holde ballen i laget.
Øvelsene vi har brukt er hentet fra www.treningsøkta.no og i stor grad
øvelser tilpasset ferdighetsnivå. Ettersom det er noe nivå/ferdighets
forskjeller har vi differensiert på treninger, det synes vi trenerne var en
suksess og det inntrykket har vi også fra foreldre og spillere.
Vi avsluttet vårsesongen med is på siste trening for sommer ferien og
tradisjon tro avsluttet vi sesongen i år som i fjor med Pizza og brus i
Stadsbygd Sparebankhallen 7. november til stor glede for trenere og spillere.
Trenere G10 2017
Ole Nikolai, Bård, Frank og Knut Einar.
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Stadsbygd J12
Vi startet sesongen med treninger på søndager i Stadsbygd Sparebankhallen fra 29.01. 16 ivrige jenter møtte, inkludert 4 nye fjes fra Vanvikan. Totalt var 19stk innom laget i løpet av sesongen, fordelt på 16stk
2006- og 3stk 2005-modeller.
Mars måned ble en aktiv måned. Vi økte på til to treninger i uka og
spilte treningskamp mot Rissa J12 i Vanvikhallen. I tillegg til dette, arrangerte vi en sosial happening for jentene. Etter endt trening, spiste vi
pizza på møterommet i hallen, etterfulgt av bading i svømmehallen. Det
ble en "flirfojll" kveld, og en fin mulighet for staværingene og vanværingene til å bli bedre kjent.
Lørdag 22.april ble det arrangert felles treningsdag med G12. Her ble
det kjørt 2 timer fotballtrening, etterfulgt av natursti med samarbeidsoppgaver. Etter å ha dusjet og fått på seg "finstasen", fikk gjengen servert
taco og brus. Dagen ble avsluttet med
musikk, dans og sosialt samvær i hallen.
En topp dag som gjerna gjentas!

Serien startet 4. mai. Vi stilte med 2 lag i
TrønderEnergiserien Avd.12 (7er). Her
møtte vi Fosen, Leksvik, Rissa, Ørland,
Åfjord og Osen/Steinsdalen.
I juni bar det til Røros på Bergstadcup.
Vi meldte på ett 11-årslag og ett 12årslag. Jentene ble sammen med Stadsbygd G12 innkvartert på menighetshuset
i Røros, like ved kirka. I tillegg til trener/
oppmann Mari Kilen, stilte 2 foreldre
opp og bodde sammen med jentene.
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Cupen bærer preg av å være godt organisert, samt en veldig bra matservering.
Havregrøt til frokost ble straks en "hit". Været var surt og vått, men jentene
var skjønt enige om at dette var gøy!
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Under fotballtreningene har vi fokusert på ballkontroll og bevegelse. For
variasjonen sin del gjorde vi en vri på et par økter. Vi byttet for eksempel
trenere med G12 på en økt, og fikk Nina Fjeldvær til å kjøre en annen. I
tillegg var vi så heldig å få Bjørn Strand (utviklingsansvarlig for unge i
Strømsgodset) til å holde to økter.
Gjennom sesongen ble det både tap og seiere. Jentene tok tapene med stor
fatning, og seierne med stor glede. Foreldrene har vært flinke til å møte
opp og vist engasjement, både på borte- og hjemmekamper.
Etter endt seriespill, ble sesongen rundet av med Eat Move Sleep-cup i
Rissa.

Under hjemmekampene har foreldrene til jentene holdt en liten kiosk,
med salg av kaffe, kake og saft. Inntektene av salget ble brukt til en felles
sesongsvslutning med Stadsbygd G12 24.oktober på Flo & Fjære. Her
ble gjengen servert middag, etterfulgt av godis og dans.
Jentene som har vært med på J12 i 2017:
*Kaja Halvei Larsen *Andrea Grønning
*Lea Janie Schei
*Emma S. Askjem
*Martine Kilen
*Julie Buan Osen
*Stine Sørås
*Sarah B. Flytør
*Ane Halsli Hagen *Maja Størseth
*Signe Rønningen *Tora Vårum Dahle
*Inger Elise Grønning

*Nora Leikvang Sollie
*Oda J. Vorpvik Skraastad
* Viktoria Buan Osen
*Ada Linnea K.Balstad
*Lise-Lotte Fjeldsæther Saur
*Helena Isabel Askim

I tillegg til oss trenere, har Hanne Halvei bidratt som oppmann.
Trenere:
Mari Kilen, Ola Sørås og Stian Osen
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Stadsbygd G12
I år har startet vi sesongen med en jevn fordeling av 1.-års og siste år G12
spillere (11 2005-modeller og 10 2006-modeller). 2 stk 2006-modeller
sluttet tidlig pga motivasjon.
Startet opp treninger inne i hallen fra nyttår. Fokuset har vært på spilleforståelse, samhandling og lagånd/moral. I tillegg mye fokus på teknikk og
enkeltmannsferdigheter.
Foreldremøte avholdt tidlig på våren der sesongen ble «spikret» med cuper og alt administrativt ferdig fikset. Vi vil hedre foreldrene for å delta
aktivt med både kjøringer, kaffe/kaker, tilbakemeldinger, heiagjeng, matserveringer, hyggekveld osv osv!! Et kjempe bra samarbeid som er helt
avgjørende for oss trenere.
Før serie sesongen startet deltok vi, i tradisjon tro, på Vårcup i Fosenhallen. (Det var like kaldt i år som tidligere år..) Deltok med 3 lag på 5-er
fotball. Fin start for å spleise gutta.
I seriespillet stilte vi med 2 jevne lag med mix av 2005/2006 modeller
som spilte i hver sin Fosen-serie. Begge lagene spilte mot de samme lagene 2 ganger – en gang på våren og en gang på høsten. Veldig gode resultater der vi hamlet opp med de fleste. Totalt ble statistikken 22 seire, 2
uavgjort og 7 tap!
Høydepunktet for mange var nok Bergstadcup! Overnatting sammen med
Stadsbygd J12 i eget hus (misjonshuset) samt mye fotball gjorde dette til
en veldig hyggelig helg. Vi stilte med ett G11 og ett G12 lag. Resultatmessig ble det også veldig bra! Begge lagene spilte god fotball og venta
mange kamper. Vi så nok at det ble litt tøffere på dag nr 2. Ikke samme
«spruten». Litt lite søvn kanskje ;-)!
Videre i løpet av sommeren var det mange som enten fikk være med på
G14 Storsjøcup, eller deltok på fotballferie i utlandet eller deltok på en
eller annen fotballskole. Stor fotball-iver også her!
Etter ferien bestemte vi oss for å delta på Nidelcup. Deltok da med ett
G11 og ett G12 lag. Resultatmessig ble dette kanskje høydepunktet for
sesongen. Totalt 5 seire og 2 uavgjort mot god by-motstand!

35

Etter ferien bestemte vi oss for å delta på Nidelcup. Deltok da med ett
G11 og ett G12 lag. Resultatmessig ble dette kanskje høydepunktet for
sesongen. Totalt 5 seire og 2 uavgjort mot god by-motstand!
Vi fikk også invitasjon fra Rissa på EMS-cup og bestemte oss for at vi
også skulle stille her. Her stilte vi med de 2 serielagene våre på en våt
og gjørmete Langsandmatte! Dette skulle bli den tøffeste cupen/
fotballdagen gjennom sesongen. Vi møtte veldig gode lag og vi hadde
ikke hellet med oss på
slikt underlag. Husker jeg ikke helt feil tapte begge lagene alle siner
kamper.. Litt debrief måtte til etter siste kamp.
Avslutning for sesongen ble foretatt på «Flo og Fjæra» sammen med
J12 med god mat og underholdning!
I tillegg til alt det vi har vært med på sammen igjennom sesongen har
flere deltatt på andre samlinger og skoler. Det være seg Tine fotballskole, Courver, RBK+, RBK fotballskole +++!! Vi har nå fremover
noen som skal prøve seg gjennom BDO!! Nå skal vi splittes! 2005
modellene blir G14 og 2006 modellene forblir i G12. Lykke til for
begge grupper.
DERE ER EN KJEMPEFIN GJENG!!!!!!!!!!!!
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G12-1
1 Johannes Grønning
2 Eirik Dypvik
3 Aksel Haugen
4 Sander Valstad
5 Alexander Solstad
6 Jørgen Vangen
7 Mathias Kasseth
8 Henning Vikan
9 Henrik Brovold
10 Sondre Nergård
11 Julian Hønsvik
G12-2
1 Patrik Trøa-Stordahl
2 Marius Ersøybakk
3 Mons Skraastad
4 Karl Cornelius Schei
5 Sondre Svarholt
6 Elkin Tønnessen
7 Oskar Oldren
8 William Simonsen
9 Martin Brødreskift
10 Jon Peder Nyeng

Trenere G12 for 2017:
Roar Dypvik
Elias Grønning
Geir Ola Svarholt
Richard Tønnessen
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Stadsbygd J14

Året 2017 er historie, og ny sesong er allerede godt i gang. Da er det vel på
tide å se tilbake på året som har gått.
J14 var en stor gruppe på starten av 2017. Vi var 25 spillere sammensatt av
2003- og 2004-modellene fra Stadsbygd og Vanvik.
I vintermånedene januar til mars trente vi inne i Vanvikanhallen mandag
og onsdag. Luksus med en så flott fotballhall rett i nærheten!
Søndag 5. februar ble vi invitert til treningskamp mot Nationalkameratene
som hadde treningssamling i Vanvikan den helgen.
Søndag 5. mars var det cup i Vanvikanhallen. J14 meldte på to lag som
endte på 1. og 3. plass. En veldig morsom opplevelse for jentene!
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Til serien meldte vi på to lag i 9’er serie. Vi differensierte lagene slik at
Stadsbygd 1 spilte i serie med lag fra bysiden, og Stadsbygd 2 spilte i serie med andre fosen-lag. Med så mange spillere måtte vi dele gruppa i to,
og da valgte vi å gjøre det på denne måten slik at vi kunne tilfredsstille
alle behov og nivå.
I mars var begge lag påmeldt OBOS Cup, som fungerer på en måte som
NM. Her møtte begge lag flere 1. og 2. div lag, noe som naturligvis endte
med tunge tap. Dette ble ikke noen god opplevelse for spillerne, så dette
kommer vi nok ikke til å melde oss på igjen.
Fra april begynte vi å trene ute på Stadsbygd Stadion mandag og torsdag.
Serien startet i slutten av april, og begge lagene opplevde både opp- og
nedturer i løpet av våren.
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Utdrag fra vårsesongen til Stadsbygd 1

Utdrag fra vårsesongen til Stadsbygd 2

Årets sommercup var Storsjøcupen i Østersund. For å slippe mest mulig
egenandel så vasket foreldrene til spillerne garderobene 2 dager i uken på
høstsesongen. Til Østersund reiste vi med buss sammen med Stadsbygd/
Vanvik G14. Vi bodde på Östbergskolan sammen med flere andre fosen-lag.
Til cupen hadde vi meldt på et 9’er lag. Vi reiste med 21 spillere, så det ble
naturligvis en stor tropp for et lag. De første kampene satte vi opp en oversikt over hvem som måtte stå over hvilke kamper, men etter hvert ble dette
naturlig på grunn av skader og sykdom. 2004-modellene stilte i tillegg på et
samarbeidslag sammen med Leksvik i J13-klassen. Begge lagene spilte gode
kamper, og opplevde både seier og tap. Sosialt sett var det i alle fall en veldig flott tur!
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forts. J14
I løpet av sommeren mistet vi et par spillere. Troppen er fortsatt stor, så
vi får gjennomført en god høstsesong med begge lagene. Begge lagene
har hatt stor framgang i løpet av året, og det har vært gøy å følge dem.
Årets avslutning ble arrangert av laglederne Heidi og Jenny. Søndag 29.
oktober ble det en heldag i byen. Rush Trampolinepark ble første stopp.
Deretter pizza på Egon før Rosenborgkamp på Lerkendal. En flott avslutning på en bra sesong!
Denne gjengen er en sosial og god gjeng. Positiv og ivrig gruppe, med
mange på hver trening. Laglederne har også arrangert kveldsmat etter noen mandagstreninger. Dette har vist seg å være en stor suksess blant denne sosiale og sammensveisa gjengen!
Årets tropp
STADSBYGD 1
Karoline Tung
Johanne Rønningen
Heidi Grønflaten
Ida Emelie Larsen
Milla Kilen

STADSBYGD 2
Lene Hjellupvik
Frida Brovold
Kaja Moen
Kaya Myran
Lena Kårli

Ingrid Nakken
Rebekka Abelsen
View Aasen

Elena Brødreskift
Vilde Rønning
Emma Vangen

Thea-Sofie Fjeldvær
Amalie Fenstad
Thea Rødde
Agnete Ersøybakk

Silje Askjem Hvalryg
Marte Haugen
Emilie Valstad
Ingrid Nilsen
Marta Balstad
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Trenerteam
Anniken Fjeldvær (Hovedtrener)
Erik Valstad (Medtrener)
Kristoffer Fjeldvær (Medtrener)
Steinar Hansen (Medtrener)
Øystein Abelsen (Keepertrener)
Geir Nakken (Keepertrener)
Jenny Vaarheim Brovold (Lagleder)
Heidi Irene Kjeldsli Ersøybakk (Lagleder)

Takk for denne sesongen! Vi ser frem til 2018 ☺
Av: Anniken Fjeldvær
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Årsmelding Stadsbygd/Vanvik
G14.
Vi startet opp med 2 treninger pr uke 3. januar i Vanvikanhallen. Det
fortsatte vi med til det ble brukbare forhold på Stadsbygdbanen. Da
ble det 3 treninger i uka. Første helga i mars deltok vi i Vanvikan Indoor med 4 lag. Vi ble for få spillere og for mange lag å fordele spillerne på til at noen av lagene gikk til finalespillet. Men det ble en tøff
trening. Før OBOS Cup kampene, som startet midt i Mars, fordelte vi
spillerne på 2 lag. På våren besto lagene av en blanding av årskullene.
Av totalt 6 cupkamper ble det 1 seier til hvert av lagene.
I mars hadde vi treningslørdag som skulle være på Stadsbygdbanen.
Men pga snøfall ble den for det meste flyttet inn i Stadsbygdhallen.
Det ble en fin dag med 2 treninger, lunsj, hinderløype, quiz og middag.
I serien spilte 1’er laget 9 kamper i vårsesongen, der det ble 2 seiere
og hele 6 kamper med 1 måls tap. Så det var meget jevne og spennende kamper, med mye godt spill. 2’er laget spilte 8 kamper i vårsesongen, og med 4 seiere og 1 uavgjort vant de serien, og rykket opp til
høsten.
I juli var vi på Storsjøcup med et lag i G13 og et lag i G14. Dette var
en oppdeling som fungerte meget bra, og vi fikk til meget godt spill
og resultater. G13 vant alle sine 3 kamper i gruppespillet, og gikk til
A-sluttspillet. I 8-delsfinalen ble det tap mot Intercups fra Mexico,
som senere ble suveren vinner av A-finalen. G14 vant 2 kamper i
gruppespillet og gikk til B-sluttspillet. Der ble det 1-3 tap for Sparbu.
En meget vellykket turnering både for spillere og ledere, både sportslig og sosialt.
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I høstsesongen fortsatte vi med oppdelingen av lagene vi brukte på Storsjø, der 2003
-modellene ble lag 1 og 2004-modellene ble lag 2, og spilte i hver sin avdeling i 2.
divisjon G14.

SIL-VIL1

Lånke

2

4

SIL-VIL2

Åfjord

3

1

SIL-VIL1

Flatås

1

5

SIL-VIL2

Klæbu

4

1

SIL-VIL1

Hegra

7

1

SIL-VIL2

Byåsen 2

4

0

SIL-VIL1

Neset

3

1

SIL-VIL2

Rissa

1

5

SIL-VIL1

Tangmoen

1

1

SIL-VIL2

Fosen

0

6

SIL-VIL1

Skogn

8

1

SIL-VIL2

Strindheim3

1

3

SIL-VIL1

Jonsvatnet

2

2

SIL-VIL2

Astor

2

5

SIL-VIL1

Heimdal

1

5

SIL-VIL2

Leinstrand

5

0

SIL-VIL1

Remyra

5

5

SIL-VIL2

Leksvik

1

4

SIL-VIL1

Inderøy

4

1

Totalt med cup og serie, for begge lagene har vi en målforskjell på 154 scoringer og
134 mål imot.
Alt i alt var dette en meget positiv sesong for G14, med spillere som viste god innsats og oppmøte, både på kamper og trening. Foreldregruppen fungerte også prikkfritt, med transport og kiosksalg. FairPlay var også meget bra, med gode holdninger
overfor motstandere og dommer, både hos spillerne og folket på sidelinjen.
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Spillere: fra Stadsbygd
Fra Stadsbygd IL
Håvard Børmark Grønning
Martin Roten
Jonas Foss
Ole Martin Sand
Tom Sebastian Tønnessen
Ørjan Aksnes
Martin Fenstad Flatvoll
Audun Hvitstein
Mathias Grønning
Daniel Kristoffer Eriksson
August Langmo
Isak Haugen
Marius Mandal
Oskar Fenstad Kvithyll
Simon Hermstad Simonsen
Ruben André Torgersen
Morten Andreas Halten Haugan

Fra Vanvik IL
Håkon Viken Neergård
Odin Halsli Hagen
Robin Varan Dahl
Emil Engelsås Rønning
Daniel Leikvang Sollie
Elias Wanvik Hafeld
Henrik Holtleite Moksnes
Julian Wanvik Hagen
Edvard Langnes
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Årsmelding Stadsbygd/Rissa J 17
I

Vi har spillere fra Stadsbygd, Rissa, Hasselvika, Fevåg, Skauga og Stjørna.
Kamptroppen teller 20 spillere.
Vi startet treningen i Januar, med 2 treninger i uken i Vanvik hallen.
I slutten av Mars så flyttet vi treningene ut til Stadsbygd Stadion og Åsly, med 2 treninger
hver uke.
Vi deltok på turnering i Fosen Hallen med to lag.
Der det ene laget tapte Finalen, og det andre ble slått ut i semifinalen.
Vi var meget godt fornøyd med innsatsen der for begge lagene.
Vi startet våren med OBOS Cup, der vi ble nummer 2 i puljen vår, men dessverre så var det
kun vinneren av puljen som gikk videre.
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I vår sesongen spilte vi i 2 div, der spilte vi mot lag fra Trondheim og Fosen området.
Vi endte på en meget sterk 2 plass.

I ferien deltok vi på Norway Cup. Der møtte vi god motstand.
Vi gikk videre til sluttspillet fra puljen vår.
Der ble vi slått ut i 1/16 dels finale mot Charlottenlund.
Jentene var supre å dra på cup med.
Vi hadde mye moro både på og utenfor banen.

50

forts. J17
I høstsesongen spilte vi fortsatt i 2. divisjon, men denne gangen stort sett mot lag i
Trondheimsregionen. Vi er svært godt fornøyd med mange kamper i høst. Vi hevdet
oss bra mot alle motstanderne, og etter hvert fikk vi mer sving på scoringene også.
Vi endte på 4. plass.

Spesielt i høst var at vi ble bedre og bedre utover i kampene. Det har vært en fryd å
være trenere for J17 i denne sesongen. Det er flotte jenter med gode holdninger og
treningsiver.
Her har SIL/RIL virkelig spillere for framtida.
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Disse har spilt kamp for Stadsbygd J 17 sesongen 2017:
Ida Johansen s
Sandra Helen Torgersen s
Hedda Johanne Askheim ss
Marte Stokkaune R
Thea Halsli Hagen s
Veslemøy Sørloth s
Andrea Dyrendalsli Eide s
Emilie Dyrendalsli Eide s
Ane Bakken R
Julie Waterloo R
Mari Mueller s
Karina Tung Nilsen s
Karianne Breili S
Lena Kobberød S
Maiken Reinsbakk R
Wenche Bugten Aune R
Alida Ringseth R
Solveig Rennan R
Stine Øvergård R
Maria StrandenR

Trenerteamet har vært:
Per Olav Johansen
Steinar Johan Hansen
Gisle Øvergård
Tor Egil Waterloo
Grete Grønning
Svein Olav Nilsen
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Regnskap og budsjett for Stadsbygd
Idrettslag

Hovedlag
Medlemskontigent
Sponsorinntekter
Aktivitetsmidler NIF/NOK
Parkering "den siste viking"
Utleie Garderober
Inntekt Grasrotandel
Diverse inntekter/mvakomp
Renteinntekter
SUM INNTEKTER
Kontorutstyr/rekvisita
Porto
Styre- og komiteutgifter
Regnskapshonorar
Husleie/vask garderober
Gaver og utmerkelser
Støtte fotball
Støtte ski
Vedl. garderober/lager
Kurs
Forsikring Stadsbygd Stad
Leie Stadsbygd Sparebankhallen
Scoter/løypemaskin
Forsikringer
Diverse utgifter
Kjøp av drakter
Drifttilskudd
Avskriving løypemaskin
Gebyrer
SUM UTGIFTER
Resultat

Bud. 2017 Regn 2017 Bud. 2018
90 000
88 400
95 000
150 000
155 000
150 000
90 000
87 174
100 000
59 941
1 000
2 000
1 000
50 000
75 164
70 000
15 000
58 554
15 000
10 000
3 475
3 000
406 000
529 708
434 000
1 000
500
3 000
40 000
20 000
2 000

5 000
5 000
7 000
96 000
60 000

615
3 768
42 738
3 808
700

5 912
0

1 000
500
3 000
35 000
20 000
2 000
140 000
40 000
6 000
8 000
96 000

4 000
244 500

86 190
7 735
3 852
51 260
96 000
31 520
7 099
341 197

5 000
368 500

161 500

188 511

65 500

1 000

2 000
10 000
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Allidrett
Startkontigent
Div. arrangement
Tilskudd
Trim/svømmebasseng
Aktivitetsmidl kommune
Sum inntekter
Sosiale tiltak
Diverse utstyr
Arrangementutg.
Premier
Utdanning/kurs
Sum utgifter
Resultat Barneidretten

Friidrett.
Startkontigent
Salg
Deltakeravgift
Salg drakter
Diverse inntekter
Aktivitetsmidler kommune
Sum Inntekter
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Bud 2017 Regn 2017 Bud 2018
7 000
5 042
4 000
2 000
2 000
9 000
10 000
14 424
8 000
4 500
10 588
4 500
23 500
30 054
27 500
2 000
10 000
3 000
1 500

3 440
6 212
2 436

16 500

12 088

1 000
7 000
3 000
2 000
1 000
14 000

7 000

17 966

13 500

Budsjett
Bud2017
Regn 2017 sjett2018
17 000
8 825
17 000
10 000
1 330
12 000
13 000
6 200
13 000
1 995
30 000
2 000
15 000
31 765
20 000
55 000
52 115
92 000

Kontingent krets
Startkontigenter
Premier / gevinster
Diverse utstyr
Kurs
Arrangementsutgifter
Reise- oppholdsutgifter
Innkjøp varer for videresalg
Diverse utgifter
SUM UTGIFTER

3 000
20 000
6 000
8 000

RESULTAT FRIIDRETT

3 200
16 410
2 217

3 500
20 000
6 000
15 000
4 500
5 000
20 000
8 000

15 000
5 000
7 000
64 000

10 765
1 292
24 385
34 591
350
93 210

82 000

-9 000

-41 095

10 000

Fotball
INNTEKTER
Deltakeravgift
Aktivitetsmidler kommune
Fotballturneringer
Overføring fra hovedlaget
Dopapir
Diverse inntekter
Utleie banen
Sponsorinntekter
SUM INNTEKTER
UTGIFTER
Kontingent kretsen
Kontingent turneringer
Støtte turneringer
Dommerutgifter
Dommergebyrer / bøter
Bane- / halleie
Leie egen bane
Reise- og oppholdsutgifter
Spilleroverganger
Drakter
Kurs
Keeperskole
Dopapir kjøp
Medisiner/Utstyr
Administrasjon
Premier / gevinster
Avslutninger / sosiale tiltak
Tap på fordringer
Diverse utgifter
SUM UTGIFTER
RESULTAT FOTBALLAVDELING

BUDSJETT
2017

Regnskap
2017

100 000
70 000
10 000

92 000
81 176
25 187

130 000

121 440
10 750
4 800
101 000
436 353

15 000
100 000
425 000

25 000
30 000
70 000
50 000
60 000
96 000
10 000
3 000
15 000
35 000
8 000
80 000
40 000

16 100
38 481
107 948
49 134
11 000
48 684
82 214
6 000
36 372
53 300
5 601
76 950
13 281
350

BUDSJETT
2018
90 000
70 000
10 000
140 000
130 000
15 000
100 000
555 000

20 000
30 000
70 000
45 000
60 000
96 000
10 000
2 000
20 000
40 000
8 000
80 000
30 000

30 000
5 000
10 000
567 000

17 492
598 052

3 000
20 000
5 000
10 000
549 000

-142 000

-161 699

6 000

35 145
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Stadsbygd Sparebankhallen
Leieinntekter bane
Leieinntekter hall
Årskort og engangsinnbetalinger

Bud. 2017

Regn 2017

77 000,00
650 000,00
270 000,00

Bud 2018

76 800,00
647 280,00

660 000

228 711,00

230 000

Engangsinnbet hall

20 000
77 000

Leieinntekt fotballavd banen
Drifttilskudd SIL

0,00

96 000,00

23 000

Leieinntekt skiavd Granlund

50 000
9 000

Tilskudd strøm lysløype
Diverse inntekter hall

0,00

24 000,00

Andre leieinntekter

25 000,00

22 489,00

30 000

SUM INNTEKTER

1 022 000

1 095 280

1 223 000

80 000

67 482

80 000

7 000

7 732

7 000

130 000

132 288

130 000

Vedlikehold kunstgressbane

20 000

3 395

Driftkostnader banetraktor

3 000

1 870

10 000

0

Strøm hall
Strøm bane
Vedlikehold hall
Renhold

Utstyr bane

15 000

10 000

5 000

Div utg bane / vedlikehold

5 000

658

Vedlikehold utstyr bane

5 000

6 300

5 000

30 000

27 700

26 000

Forsikringer hall

15 000

Strøm Granlund

36 000

Forsikring Granlund

33 000

Vedlikehold Granlund

10 000

Service vedlikeh løypemaskin

20 000

Forsikring div utstyr
Leasingkostander

15 000
45 000

39 112

50 000

270 000

290 412

310 000

Avskrivninger bane

95 000

81 397

95 000

Lønn

30 000

30 000

30 000

230 000

216 000

230 000

Rentekostnader

Reiseutgifter
Avskrivninger hall
Avskrivninger utstyr hall

25 000
0

24 000

Diverse kostnader

120 000

127 847

70 000

SUM UTGIFTER

1 080 000

1 056 193

1 202 000

-58 000

39 087

21 000

RESULTAT Baneanlegg
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96 000

Inntekt Granlund

Ski
Startkontingent
Deltageravgift
Salgsinntekter
Lotteri inntekter
Programsalg/Billetter
Salg av drakter
Bruktmarked
Støtte hovedlaget
Aktivitetsmidler kommunen
SUM INNTEKTER

Bud 2017 Regn 2017 Bud 2018
20 000
27 190
25 000
5 000
0
15 000
1 870
15 000
2 000
1 220
2 000
2 000
1 150
2 000
7 500
1 300
-599
40 000
25 000
35 294
25 000
76 500
67 425
109 000

Kontingent krets
Leie Granlund
Startkontingent
Varer for salg
Premier
Reise og opphold
Utstyr og rekvisitta
Kjøp av drakter
Diverse utgifter

5 000
5 000
3 000
10 000
2 000
6 250
2 000

3 005
4 230
1 121
14 278
0
0
991

6 000
50 000
5 000
5 000
3 000
20 000
3 000
0
4 000

Renn- og deltageravg.
krets
SUM UTGIFTER

2 000
41 250

6 350
29 975

2 500
98 500

RESULTAT SKI

35 250

37 450

10 500

6 000
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Skianlegg
Budsjett 2017 Regn 2017
Tilskudd strøm, lysløype
4000
8423
Skadeerstatning
27937
Inntekt skianlegg
5000
23500
Sum inntekter
9000
59860
Strøm skihytte
Utgifter skihytte
Forsikringer skianlegg
Utgifter skianlegg
Strøm hoppbakke
Strøm lysløype
Sum utgifter
Resultat skianlegg
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22000
5000
36000
5000
4000
72000

24704
3250
34125
0
4092
5950
72121

-63000

-12261

På toppen av Vardheia, i den nye turløypa

Resultatregnskap for Stadsbygd Idrettslag.
Avdeling

Bud. 2017

Regn 2017

Bud. 2018

Resultat Hovedlag

161 500

188 509

Resultat skianlegg

-63 000

-12 262

Resultat Skiavd.

35 250

37 449

10 500

Resultat Fotball-

-142 000

-161 702

6 000

-9 000

-41 095

10 000

7 000

17 966

13 500

Resultat Hall/Bane

-58 000

39 083

21 000

Resultat Banen

-68 000

0

-136 250

67 948

Resultat FriidResultat Allidrett

Resultat Stads-

65 500

126 500
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Balanse for regnskap
Eiendeler
Innskudd bank/postgiro
Tomt
Andeler i Stadsbygd Samfunnshus
Datautstyr
Snøscooter
Løypemaskin
Plentraktor
Utelager
Baneanlegg
Banetraktor
Friidrettsbane
Lys bane
Hall
Utstyr /inventar hall
Skihytte
Lysløype
Skianlegg
Fordringer
Sum eiendeler
Gjeld og egenkapital
Lån
Forskudd fra kunder
Påløpte kostnader
Ubetalte regninger
Tilskudd avsatt
Sum Gjeld
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31.12.2016
840115,93
60000,00
1,00
1,00
1,00
212771,00
1,00
1,00
193048,08
7108,00
4043,00
15463,20
7603298,24
66432,00
1,00
1,00
1,00
191137,00
9193424,45

31.12.2017
1151046,41
60000,00
1,00
1,00
1,00
178651,00
1,00
1,00
138265,08
0,00
68320,00
0,00
7387298,24
42432,00
1,00
1,00
1,00
171957,00
9197977,73

7128865,86
53940,00
44482,09
38300,00
0,00
7265587,95

6894001,07
63940,00
34689,00
69720,48
7062350,55

Egenkapital IB
Andeler friidrettsbane
Tilskudd løypemaskin 2015
Overskudd/Underskudd
Sum egenkapital

2210655,97

1927836,50
139842,50

-45000,00
-237819,47
1927836,50

67948,18
2135627,18

Sum gjeld og egenkapital:

9193424,45

9197977,73

Investeringsbudsjett
Garasje Løypemaskin
3V3 Bane

70 000
100 000

Stadsbygd stadion og planer som skal gjennomføres sommer 2018
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Valgt på årsmøtet 2017
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MEDLEMSKONTINGENT 2018
Familiemedlemskap:
800,- per familie (inkl barn under 18 år).
Enkeltmedlemskap
over 18 år: 400,- per person
under 18 år: 300,Passive:
200,- (Kan da ikke være medlem i noen underavdeling)
Medlemskontingent betales av alle medlemmer. I tillegg betales deltakeravgift for de enkelte underavdelingene man deltar i. Hallen krever ikke at en er
medlem av SIL, men klubben gir redusert årskort for medlemmer. Viktig at
medlemskontingent blir betalt og fulgt opp da denne også styrer forsikring av
utøverne!
Vi arbeider for å holde utgiftene og dermed kontingenten og avgiftene så lave som mulig. Medlemskontingenten og deltakeravgiftene er imidlertid blant
våre viktigste inntektskilder og bidrar til drift og investeringer i idrettsanlegg.
Om noen ikke har mulighet til å betale kan man søke hovedstyret om fritak.
Ta kontakt med trener eller styreleder. Alle skal få være med.
Vi kjøper vanligvis ikke inn treningsdrakter og lignende til medlemmer og
trenere, da det koster en del penger og ville medført høyere avgifter. Vi oppfordrer imidlertid sterkt alle utøvere, trenere og foreldre til å vise fram klubben og våre sponsorer ved å anskaffe og bruke klubbklær – spesielt på kamper, fellesreiser og arrangementer. Det skaper tilhørighet og klubbstolthet.
Også her er det mulig for enkeltpersoner å søke hovedstyret om økonomisk
støtte i særlige tilfeller. NB! Noen underavdelinger har utstyrsavtaler og de
må vi forholde oss til, også med tanke på bekledning.
Er man i tvil, eller mener at man ikke skal betale en tilsendt faktura, er det
bare å ta kontakt med trener, avdelingsleder eller styre, eventuelt medlemsog fakturaansvarlig.
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Rabattordninger:
Familierabatt (krever familiemedlemskap): det betales 100% inntil 2 medlemmer i samme idrett. Deretter gir det rabatt ut fra type idrett.
Fri deltakeravgift for ett barn per tillitsverv for styremedlem, lagledere og trenere. Gjelder for barn før fylte 18 år.
Deltakeravgift fotball:
G6/J6 :
0,J8/G8:
450,J10/G10
600,J12/G12
800,J15/G14
950,J17/G16 eller over: 1050,Stadsbygd IL oppfordrer til deltakelse på større og mindre turneringer. Det er
god læring både for det sportslige og det sosiale. For alle turneringer dekker
klubben deltakeravgiften for laget.
Familierabatt: 150,- pr deltaker (hvis mer enn 2 medlemmer fra samme familie)
Deltakeravgift ski:
Deltakeravgift for ski: kr. 200.
Avgift inkluderer fri deltakelse i karusellrenn.
Stadsbygd IL oppfordrer til deltakelse på større og mindre renn. Den enkelte
skiløper må selv dekke deltakeravgift på skirenn arrangert av SIL. Deltakeravgift på skirenn i regi av andre klubber dekkes av SIL.
Alle som deltar på eksterne stevner, renn og lignende hvor SIL dekker avgiften, må være medlem i SIL ski og betale deltakeravgift. Langrenns utøvere må
betale lisens fra og med det året de fyller 13 år. Det ordner og dekker den enkelte utøver selv. Det samme gjelder skidrakt med sponsorlogoer, som vi forventer at eldre utøvere bruker når de representerer SIL. Deltakelse på stevner
må den enkelte foreldre sørge for ved å melde på barna gjennom minidrett.no.
Stevnearrangør sender da felles faktura til SIL, og vi dekker kostnadene.
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Stafettavgifter dekkes av SIL. Mosjonsløp som ikke går via minidrett dekkes normalt av den enkelte selv.
Familierabatt: 50kr pr deltaker (hvis mer enn 2 medlemmer fra samme familie)

Deltakeravgift friidrett:
Deltakeravgift for friidrett over 10 år: kr. 300. Under 10 år er gratis (men må
være medlem av idrettslaget)
Stadsbygd IL oppfordrer l deltakelse på større og mindre stevner og løp. Den
enkelte utøver må selv dekke deltakeravgi@ på stevner og løp arrangert av SIL.
Deltakeravgi@ på friidre*sstevner og løp i regi av andre klubber dekkes av SIL.
Alle som deltar på slike eksterne stevner, stafe*er og lignende hvor SIL dekker
avgi@en må være medlem i SIL friidre* og betale deltakeravgi@. Friidre*sutøvere må betale lisens fra og med det året de fyller 13 år. Det ordner og dekker den enkelte utøver selv. Det samme gjelder friidre*sdrakt (t-skjorte/
singlet) med sponsorlogoer, som vi forventer at eldre utøvere bruker når de
representerer SIL.
Deltakelse på stevner må den enkelte foreldre sørge for ved å melde på barna
gjennom minidrett.no. Stevnearrangør sender da felles faktura til SIL, og vi
dekker kostnadene. Stafettavgifter dekkes av SIL. Mosjonsløp som ikke går via
minidrett dekkes normalt av den enkelte selv.
Familierabatt: 100kr pr medlem (hvis mer enn 2 medlemmer fra samme familie)
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Deltakeravgift allidretten:
Kr. 50 per barn for vår
Kr. 100 per barn for høst
Hallen
1. HELE HALLEN– Engangspris kr 100,- pr stk., eller kr 200,- pr familie pr. time.
– Årskort kr 2.000 pr person eller kr 4.000 pr familie.
2. FLERBRUKSHALLEN– Organisert utleie, kr 200,- pr time for hel
hall.
– Engangspris ved uorganisert bruk, kr 50,- pr pers, eller kr 100,- pr
familie.
– Årskort kr 1.000,- pr pers og kr 2.000,- pr familie.
3. TRIMROM– Engangspris kr 50,- pr. person eller kr 100,- pr familie.
– Årskort kr 1.500,- p.r person eller kr 3.000,- pr familie.
200kr ekstra for alle typer kort for ikke SIL-medlemmer.
Familie gjelder for barn opp til 18 år.
Årskort som ikke er kjøpt for familie kan ikke brukes av andre enn den
som er registrert bruker av kortet.
Trenerkurs
Vi er opptatt av å øke kompetansen til våre trenere til beste for både
trener og utøverne. SIL dekker derfor vanligvis utgiftene til kursing.
Sjekk med avdelingsleder
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Ny organisering i Stadsbygd IL:

1. Utgangspunkt i nåværende organisering av våre anlegg, foreslås en ny organisering
knyttet til lagets anleggsorganisering.
2. Det etableres en ny avdeling innunder hovedlaget, "Stadsbygd Anlegg". Lederen for
"Stadsbygd Anlegg" er fast medlem i styret i hovedlaget, på lik linje som de andre
avdelingene Med.
3. Det etableres 3 komiteer under "Stadsbygd Anlegg". Granlund, Stadsbygd Sparebankhallen og Stadion. Stadion består av kunstgressbane, friidrettsbane og garderober i samfunnshuset.
4. Det etableres komiteer i alle de 3 ovennevnte komiteene. Komitelederne er faste
styremedlemmer i "Stadsbygd Anlegg". Skiavdelingen må være representert i komiteen til Granlund. Fotballavdelingen og Friidrettsavdelingen må være representert i
komiteen til Stadion. Stadsbygd Sparebankhallen ledes av driftsleder.
5. Det blir et felles budsjett og regnskap for "Stadsbygd Anlegg".
6. Dette medfører at bygging av nye anlegg vil komme innunder avdelingen
"Stadsbygd Anlegg". Dette betyr at "Stadsbygd Anlegg" bør være representert i
aktuelle byggekomiteer.
7. Da dette blir en helt ny organisering, vil det endelige antall styremedlemmer i
"Stadsbygd Anlegg" vurderes ila 2018.
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