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Nytt fra hovedstyret – Ny hjemmeside!!
Vi har fått ny hjemmeside som er lettere å oppdatere og som er mobiltilpasset. Adressen på sida er
fremdeles www.stadsbygd.no. Her skal man finne informasjon om det som foregår i idrettslaget, med
blant annet aktive kalendre.
Det vil bli brukt mer bilder enn tidligere og i den forbindelse har styret utarbeidet nettvettregler i tråd med
Datatilsynets tilrådninger, se nettsiden vår. Personbilder med navn krever alltid samtykke fra
vedkommende og evt. foreldre. Aktuelle nyhets-, gruppe- og situasjonsbilder uten navn og av
allmenninteresse vil i utgangspunktet kunne publiseres uten samtykke. Vi ber derfor alle som ønsker slike
bilder fjernet eller som vil reservere seg fra at det blir publisert slike bilder av dem eller barna, om å gi
tilbakemelding til web@stadsbygd.no. Send også gjerne andre tilbakemeldinger på sida hit. Sidene er
under utarbeidelse.
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. Ved ekstremvær og fare for at mål o.l. kan velte, bør ingen barn
oppholde seg på banen.
Medlemskontingenten er en av Stadsbygd Idrettslag sine viktigste inntektskilder. Medlemskontingent er:
Familie: 650,- Aktive: 400,- Passive: 150,- Barn u/17 år 300,-. Hvis dere ikke får tilsendt faktura(er),
vennligst ta kontakt: hmo@stbank.no eller mobil 97041266.

Nytt fra hallgruppa:
Høst og vintersesongen for Stadsbygd Sparebankhallen er i gang. Noen har booket treningstider, men
ønsker at gruppene legger inn ønsker. Gå inn på stadsbygd.no og se kalenderen for Hallen. Her finnes
ledige tidspunkt. De yngste har prioritet på tidlige treningstider så det kan hende at de eldre blir flyttet til
senere på kvelden. Dette er en kabal som må gå opp hvis alle er litt smidige...
Ellers minner vi på brikkebetaling og engangsbetaling. De som kjøpte brikke i fjor høst kan kanskje
oppleve at brikken ikke virker lengre, men det ordnes greit med å betale inn for et nytt år og levere
kvittering til hallvakt. Hallvakt kan ikke oppgradere brikke uten kvittering. Ellers er det mulighet for
fortsatt å kjøpe engangstider. 50,- legges i postkassen og kan trene uten å kjøpe årskort. For å
opprettholde et godt tilbud for bygda er Stadsbygd avhengig av disse midlene og håper alle bidrar på
denne måten.
Nytt fra Fotballgruppa
Nå går fotballsesongen snart mot slutten, men fotball har de siste årene blitt en helårs idrett og vi starter
derfor opp med innendørs trening når vinteren kommer. I år, som i fjor, kommer de yngste til å trene i
Stadsbygd Sparebankhallen, mens 14 og 16 åringene kommer i hovedsak til å trene i Vanvikanhallen.

For første gang vil vi i høst starte opp med 3'er fotball for de som begynte i 1.klasse i høst. Foresatte får
snart brev gjennom skolen med treningstider. Vi håper at det blir mange spillere og foresatte som
engasjerer seg i laget.
Vi har også god plass til flere gutter og jenter på alle lagene våre. Det er ingen hindring å begynne med
fotball, selv om du ikke har vært med fra starten av. Det har vi mange eksempler på.
Men først har vi fortsatt mange kamper igjen. Ta en titt på banekalenderen for å se når vi spiller
hjemmekamper. Ta en tur på banen og se Trøndelags mest underholdende fotball lag.
Vi spiller fin fotball :-)
Nytt fra Skigruppa
Ski gruppa begynner med rulleskitrening fredager kl 1700 ved Vatngårdsvatnet. Dette er primært for 11
år og opp. Treningen foregår på bilvei og refleks-vest og hjelm er påbudt. Idrettslaget har en del par
rulleski som lånes ut, men staver må den enkelte sørge for selv.
Mandag 28. september klokka 1800 starter vi opp basistrening i hallen.
Nytt fra Allidretten
Allidretten fortsetter nå i hallen og tidspunktet vil da være en halvtime tidligere; 17.00-18.00 (HUSK
INNESKO OG DRIKKEFLASKE). Vi vil være i hallen fire onsdager fremover, 23. og 30. september og
7. og 14. oktober. Det blir også i år avslutning med NISSEMARSJ I GRANLUND. For de som ikke har
vært med tidligere i høst er startkontingenten: 100 kr (50kr i søsken moderasjon)
Dette er i hovedsak for barn i alderen 3 år til og med 2 klasse, men alle er velkommen!
Bassenget vil etter planen åpne tirsdag 10. november.
Nytt fra friidrettsgruppa
Friidrettsgruppa er i ferd med å avslutte sesongen. Det har vært god deltakelse på treninger og stevner, nå
sist på Stadsbygdlekene den 30. august. Det tradisjonsrike terrengløpet «Måneferden» avholdes søndag
20. september.

***
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.
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