
 

 

Etter ca 2500 dugnadstimer åpner vi endelig 
Stadsbygd Sparebankhallen ☺☺☺☺ 

 
Åpningen er TORSDAG 6 febr kl 18:00   

Alle er velkommen 
 

 
 
 
Litt informasjon vedr bruk av hallen: 

1. Det er viktig at alle brukere av hallen skaffer seg innendørssko med såle som ikke setter svarte 
merker. 

2. Det vil bli adgang for alle å bruke flerbrukshallen. Enten gjennom organisert aktivitet, eller trening 
i ”ledige” perioder, men da mot betaling (engangsbeløp eller årskort). 

3. Det vil bli satt av 2 økter i uka til uorganisert aktivitet. En for damer og en for herrer. I tillegg vil 
det være mye ledig tid i helgene. Utleiekalender vil ligge på hjemmesiden, samt henge oppe i 
hallen. 

4. Aldersgrense på trimrom vil være 15 år uten følge med voksne. Trening i trimrom betinger betalt 
engangsbeløp, eller årskort. 

5. Hallen, med unntak av trimrommet, er utleid til Rissa kommune i tidsrommet 0700 – 1700 man – 
fre. Trimrommet kan benyttes av eksterne i dette tidsrommet, under visse betingelser. 

6. Hallen vil være betjent av hallvakter man – fre. Kl. 17:00 – 20:00. Tilgang utover dette vil skje via 
tildelte nøkkelkort til trenere og årskortinnehavere. Dette betinger gjensidig tillit ift misbruk av 
nøkkelkort. 

7. Priser: Trimrom: årskort enkeltperson kr 1.500,-, familie kr 3.000,-. Flerbrukshallen: årskort 
enkeltperson kr 1.000,-, familie kr 2.000,-. Hele hallen: hhv kr 2.000,- og kr 4.000,-.    

8. Hallregler, prisliste og annen informasjon vil bli hengt opp i hallen, samt lagt ut på vår 
hjemmeside. 

9. Ved spørsmål eller bestilling, kontakt oss på epost stadsbygd.hallen@gmail.com 
 
 
 



Nytt fra friidrettsgruppa 

 
Friidrettstreningene starter opp igjen onsdag 12. februar klokka 1830 i den nye hallen vår. Åpent for alle i 
aldersgruppen 7 - 100 år som ønsker litt variert basis grunntrening samt muligheter for å forbedre sin 
spenst og løpeteknikk.. Husk rene innesko. Vel møtt ! 
 
 

Nytt fra skigruppa 
- Ski gruppa har trening hver mandag kl 1800. Barmarkstrening med løping og sirkeltrening / 

aerobic. Masse barn og foreldre stiller, så her er alle velkomne. 
 

- Granlundrennet ble utsatt da snøforholdene var for dårlige. 
 

- Flere av våre løpere har vært på skirenn andre steder i Trøndelag og prestert bra.  
 

- Snarlig nedbør er vår drøm. Ikke mye snø skal til før vi kan tilby gode forhold til alle 
skiinterreserte. 
 

Nytt fra fotballgruppa 
 
Det nærmer seg ny fotballsesong, og vi gleder oss til å komme skikkelig i gang. Selv om noen lag har 
holdt det gående med treninger i Vanvikan og turneringer i vinter, så blir det offisiell oppstart med trening 
nå når vi kan ta i bruk vår egen hall. Som vanlig trekker vi ut på banen når det blir litt mildere i været.  
Vi håper spesielt at vi får se mange 1.klassinger og deres foresatte på knøttetrening utover våren. Egen 
informasjon om oppstart av trening for 1-klassinger vil bli sendt ut til dem. 
 
Vi har også et nytt fotballstyre, med følgende medlemmer:  

Frode Blålid:   Leder  

Stian Osen:   Ansvarlig for FIKS og banekalender 

Jenny Brovold:  Arrangementsansvarlig 

Torill Nakken:   Sekretær, innkjøpsansvarlig 

Stig Bjørnar Mandal:  Sportslig leder barn 

Ola Sørås:   Sportslig leder ungdom 

Geir Nakken:   Dommerkontakt 

 

 

Besøk oss gjerne på www.Stadsbygd.no for kontaktinfo til styret og annen nyttig informasjon gjennom 

sesongen. 

 
 
Hovedsponsorer 2014 

          
 

 

Mvh Styret i SIL 


