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Nytt fra hovedstyret
Det blir avholdt årsmøte i SIL mandag 29. februar kl. 19.30 i Granlund. Alle oppfordres til å komme. Det
vil bli enkel servering. På møtet skal vi blant annet diskutere investeringer i forbindelse med oppussing
av garderober i samfunnshuset, reparasjon av fotballmål, ny løypemaskin og fast dekke på
friidrettsbanen.
Det er stor aktivitet i laget og behov for gode og moderne anlegg. Heldigvis har vi velvillige sponsorer.
Støtt dem, fordi de støtter oss! Vi vil i den forbindelse oppfordre alle medlemmer til å vise fram klubben
og våre sponsorer ved å anskaffe og bruke overtrekksdressene våre – spesielt på kamper og
arrangementer. Det er skaper tilhørighet og er stilig 
Medlemskontingenten er en av Stadsbygd Idrettslag sine viktigste inntektskilder. Støtt opp om
idrettslaget ved å betale medlemskontingenten. Fakturaer for medlemskontingent sendes ut i løpet av
våren. Priser legges ut på hjemmesiden vår etter årsmøtet. Norges Idrettsforbund sine forsikringer er
kun gjeldende ved betaling av medlemskontingent.
I tiden fremover satser vi på kursing av barn, trenere og tillitsvalgte. Meld fra om behov og interesser, og
benytt muligheten til litt faglig påfyll.

Nytt fra skigruppa
Det er stor aktivitet i skigruppa med karusellrenn og andre renn på løpende bånd. Storhaugrenn 6. mars.
Da den gamle løypemaskina begynner å dra på årene, holder vi på å kjøpe ny (brukt). Dette er viktig for
å kunne tilby gode løypeforhold og stødig drift. Flere og flere idrettslag krever avgift for å bruke oppkjørt
løypenett, men det ønsker ikke vi.
For å finansiere ny løypemaskin (med sporfres) håper vi at mange støtter opp og kjøper andeler. Vi har
satt andelene til kr. 300,- og disse innbetales til eget løypemaskin-kontonummer: 4336 15 99129. Merk
innbetalingen med navn i merknadsfeltet.

Nytt fra friidrettsgruppa
Friidrettstreningene er nå i full gang inne i Stadsbygd sparebankhallen. Trening onsdager klokka 190020.30. I tillegg organiserer vi trening i Ranheimshallen torsdager klokka 1600.
For å ivareta og bedre friidrettsmiljøet vårt, jobbes det med å få på plass en ny friidrettsbane med fast
dekke. Den eneste banen på Fosen er nå på Brekstad. Vi har som mål å få på plass et anlegg med 3

rundløpsbaner og 6 fulle løpebaner på ene langsiden samt fast dekke på hele den nordre halvsirkelen. I
tillegg håper vi at lysanlegget og tribuner kan bli oppgradert. Det er fremdeles en god del brikker som må
på plass, men dette kan bli et flott løft for bygda og kommunen. Vi satser på god støtte fra sponsorer,
kommunen og bygda i arbeidet med å få på plass Fosens fineste og beste idrettsanlegg!
Vi minner for øvrig om at det blir arrangert terrengløp den 24. april, så sett av datoen.

Nytt fra fotballgruppa
Vi er i gang med treninger i Stadsbygd Sparebankhallen og Vanvikhallen og vi gleder oss til sesongstart!

Nytt fra Allidretten
Bassenget er åpent med familiesvømming på følgende dager:
-Tirsdager, kl 1800-1900
-Fredager, kl 1700-1900
-Lørdager, kl 1500-1700
Bassenget er åpent t.o.m uke 11
Barn som møter uten foreldre må være svømmedyktig.
Priser: Barn kr 30, Voksen kr 40, Familie kr 80,-. Inntektene går til Stadsbygd idrettslag.
Velkommen alle sammen!
Allidretten starter opp igjen etter påske. Vi kommer tilbake med datoer.

Nytt fra Granlund:
Inngangspartiet på skihytta ble skadet ved et uhell tidligere i vinter. Det ble en forsikringssak og planen
er å få satt bygget tilbake til den stand det var før skaden.

***
Til slutt rettes som vanlig en stor takk til alle stiller opp som trenere, ledere eller deltakere på ulike
dugnader. Spesielt stor takk til løypemannskapet i Granlund som står på for oss alle
Besøk www.Stadsbygd.no for kontaktinformasjon til styret og annen nyttig informasjon.
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