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Nytt fra hovedstyret
Årsmøte i laget ble arrangert i Granlund 21. mars. Veldig god deltakelse med over 20 oppmøtte. Vi
gjennomførte det vanlige årsmøte før vi fikk en dialog/presentasjon fra Åsmund Sjøberg. Han dro i gang
en spennende debatt om hva som skal være våre verdier og vår visjon samt utfordret oss på frafall av
ungdom i våre avdelinger.
Hovedstyret i 2017 består av Sigmund Simonsen (leder), Elias Grønning (nestleder og
informasjonsansvarlig (web)), Monika Eriksson (sekretær), Helen Monsen (økonomisjef) og Anne Grete
Mandal (styremedlem, arrangement- og kompetanseansvarlig).
Følgende avdelingsledere sitter også i styret: Kristoffer Fjeldvær (Hallen), Magne Tung (Friidrett), Gerald
Eriksson (Ski), Frode Blålid (Fotball/kvalitetsklubbsansvalig - ny leder vil bli valgt), Vidar Johansen
(Allidrett), Magne Nilsen (Granlund) og Norvald Grønning (Stadsbygd Banen).
Takker da Rune Solberg og Heidi Kjeldsli for deres innsats i styret for 2016!
SIL fortsetter også prosjektet som går ut på å legge til rette for et sunt kosthold for våre utøvere. Vi
forsøker derfor å tilby sunnere mat på våre arrangementer. Oppforer alle til å benytte seg av dette. Sjekk
https://idrettsmatblogg.com/ for mer info.
Vi arbeider videre med å få på plass fast dekke (rød tartan) på friidrettsbanen.
Vi oppfordrer barn og foreldre til å være med å ta vare på hallen, banen, garderobene og idrettsanlegget
for øvrig. God orden og sikkerhet er viktig for oss alle. Barn og foreldre oppfordres til å vise gode
holdninger, ta ansvar, hjelpe til med å plukke søppel, og si fra om noe ikke fungerer og/eller trenger
utbedring!
Hovedlaget vil i løpet av kort tid sende ut giro for hovedmedlemskap i idrettslaget samt deltakeravgift for
de i fotballavdelingen og friidrettsgruppa. Informasjon om avgifter ligger på hjemmesida og facebook
(skal oppdateres).

Nytt fra fotballgruppa
Fotballsesongen er i full gang og alle lagene er nå kommet i gang med enten seriespill for de eldste,
eller turneringer for de yngste. Vi anbefaler appen "Min Fotball" og banekalenderen på
www.stadsbygd.no for å følge med på når vi har hjemmekamp. Kom gjerne en tur på kamp for en kopp
kaffe og en fin fotballopplevelse.
Vår egen turnering for knøtt og mini gikk av stabelen 13.mai. Da vrimlet det av spillere fra 6 til 10 år på
Stadsbygd banen. Følg med på facebook og www.stadsbygd.no. Vi planlegger også at Tine Fotballskole
vil bli arrangert 20. august for aldersgruppen 7 til 12 år. Av cuper som klubben skal delta på i år er bl.a.
Bergstadcup, storsjøcup og Norwaycup.
Årets do‐papir salg står snart for tur. Dette gjelder fra 12‐årslagen og oppover og er en meget
kjærkommen inntekt for fotball avdelingen.

Nytt fra hallgruppa
Når er det anledning til å betale med Vipps i hallen, både engangsbeløp og årskort. Ved betaling av
årskort (nytt eller fornying) må dokumentasjon fremvises ved utdeling av brikke, eksempelvis vise
Vippsoverføringen. Påpeker at det er Stadsbygd Banen AS som kommer opp som mottaker. Nr det
vippses til er 87437. Informasjon henger i hallen.
I tillegg har vi gode nyheter rundt vollen rundt hallen. Ny grunnundersøkelser tilsier at vi etter all
sannsynlighet kan fjerne vollen i nær fremtid! Det som gjenstår i den forbindelse er at geolog skriver en
enkel rapport til Rissa kommune, som igjen må få godkjennelse fra NVE for å tillate dette. Utfra dialogen
med geolog og kommunen, skal dette kun være en formalitet. Dette vil gjøre bruksverdien og
nytteverdien av hallen enda bedre. SIL vil nå se på hvordan vi skal bruke dette området best mulig i
fremtiden.

Nytt fra skigruppa
Ski sesongen er over. Det har vært stor aktivitet siden siste SIL nytt med avholdte karusell renn og faste
treninger. Over 90 stk deltok på årets skikarusell. Det er vi veldig fornøyde med.
Vi vil takke løypekjørerne på vegne av idrettslaget og alle andre brukere, for den innsatsen de har lagt
ned i løpet av sesongen!

Nytt fra friidrettsgruppa
Søndag 30. april arrangert vi terrengløp i museet. Grei deltakelse (45 stk) med alt fra 5 til vel 50 år! Vi
har nå treningstider på onsdager fra 1830‐2000. I tillegg er det intervall/St.Olavs trening på tirsdager fra
1900‐2000.
Har hittil i år deltatt på Olavsstafetten (2.pl jenter), 5km gateløp i Trondheim og Dalgårdstafett (1. pl.
gutter), samt stevner og løp. Lørdag 27. mai er arrangeres den tradisjonsrike Stjørnastafetten og vi
planlegger å stille mange lag, meld dere på til Magne Tung eller Hans Petter Grønning innen onsdag. Vi
oppfordrer også alle til å delta på stevner og løp, som nå kommer på løpende bånd i tiden fremover. Her
må foreldre melde egne barn på via minidrett.no (kontaktperson Hans Petter Grønning).
Vi vil i løpet av sommeren arrangere Bunnprislekene.

Nytt fra Allidretten
Vi starter opp igjen med allidrett for de minste fra 24.5. og 4 onsdager fremover. Tidspunkt blir 1730‐
1830 og blir i utgangspunktet for de mellom 4 – 7 år. Evt yngre søsken får delta på separate aktiviteter.
50kr for å delta.
Allidretten har drevet bassenget i vinter. Rapporteres om stor aktivitet. Åpner igjen til høsten (6‐8 uker
før jul).

Nytt fra Granlund idrettsbygg
Vi har nå fått på plass ny og forbedret inngangstrapp.

Nytt fra Banen
Nettopp gjennomført dugnad på banen med rydding/raking og vedlikehold. Målene fikk nye nett og vi
fikk fikset litt på nettet mot elva. Viktig at alle bidrar til at vi tar godt vare på banen og utstyret. Ser vi
noe så ta kontakt med bane ansvarlig (Norvald Grønning) slik at vi raskt får fikset det. ALLE har et felles
ansvar om rydding på banen etter oss/andre og ser vi uønsket adferd så si i fra!
***
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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