
                

 

 

 

 

 

 

Nyhetsbrev #1 for Sædalen IL 

Nytt av året er at Sædalen IL vil sende nyhetsbrev til sine medlemmer for å oppdatere på 

aktiviteten i idrettslaget, utviklingen i organisasjonen, fortelle gode historier om 

idrettsglede og presentere våre samarbeidspartnere. Ambisjonen er at nyhetsbrevet sendes 

ut månedlig til våre medlemmer.  

 

Sædalen oppvekst- og idrettspark  

I desember presenterte styreleder Wilhelm Monsen 

idrettslagets planer om en oppvekst- og idrettspark i 

Sædalen. BA laget en flott sak om planene som du kan lese 

her. Du kan også følge utviklingen og holde deg oppdatert på 

planene på idrettslagets egne nettsider: 

https://sedalenil.no/2019/12/saedalen-oppvekst-og-

idrettspark/  

Nylig fikk vi fra plan- og bygningsetaten i Bergen kommune oversendt deres forslag til 

reguleringsplan som skal videre til politisk behandling. Det er for tidlig å juble, men 

signalene fra kommunens fagetat er svært gode for Sædalen IL og gir ny energi til arbeidet 

vårt. Sjekk siste nytt her: https://sedalenil.no/2020/02/siste-nytt-om-idrettsparken/ 

 

 Lokalmegleren i Sædalen 

Garanti Eiendomsmegling er ny samarbeidspartner! For 

medlemmer av Sædalen IL tilbyr Garanti gratis 

verdivurdering og e-takst. Ved salg av bolig spanderer 

Garanti tilstandsrapporten fra takstmann. Dette har en verdi 

inntil kroner 10.000,-.  

Her kan du lese mer om medlemsfordelene: 

https://sedalenil.no/2019/10/lokalmegleren-i-saedalen/ 

https://www.facebook.com/wilhelm.monsen
https://www.ba.no/fotball/sport/sadalen/vil-samle-ungdommen/s/5-8-1200358?access=granted&fbclid=IwAR1mCyFeWwSKsCFBsKN-uioaSDdrfJ6Hs516lG2xBJ8Eh7YcwAqYOmIJJNM&access=granted
https://www.ba.no/fotball/sport/sadalen/vil-samle-ungdommen/s/5-8-1200358?access=granted&fbclid=IwAR1mCyFeWwSKsCFBsKN-uioaSDdrfJ6Hs516lG2xBJ8Eh7YcwAqYOmIJJNM&access=granted
https://sedalenil.no/2019/12/saedalen-oppvekst-og-idrettspark/
https://sedalenil.no/2019/12/saedalen-oppvekst-og-idrettspark/
https://sedalenil.no/2020/02/siste-nytt-om-idrettsparken/
https://sedalenil.no/2019/10/lokalmegleren-i-saedalen/


                

 God deltakelse på trenerkurs!  

I løpet av høsten har Sædalen IL gjennomført 

grasrottrenerkurs med godt oppmøte og positive 

tilbakemeldinger. 

Sportslig leder i fotballavdelingen, Roar Fredriksen, er også 

trenerveileder i NFF og har ledet samlingene. Det nye 

kursformatet som NFF Hordaland har iverksatt, der kursveiledere fra egen klubb utdanner 

trenerne, har gitt en større fleksibilitet når det gjelder å få tilpasset gjennomføringen av 

delkursene.  

Vi som klubb kan nå sette opp kursdatoer som er bedre tilpasset behovene i klubben vår. 

Med interne Grasrottrenerkurs, er det også en fin måte å bli kjent med trenerne i egne 

rekker, da kan vi også tilpasse lærestoffet og formidle Sædalen IL’s normer, verdier og 

kultur slik som vi ønsker å ha det i klubben vår. Nye trenerkurs vil bli satt opp i løpet av 

2020.  

 

Flott håndballdag for Sædalen IL J2010!  

I forbindelse med eliteseriekampen mellom Fana og Gjerpen i 

januar fikk jentene være innløpere, flaggbærere og dele ut 

premier. De vant også premie selv, som beste heiagjeng, og er 

lovet besøk av toppspillere på treningsbesøk med pizza og 

gode opplevelser. Vi takker Fana Håndball for en flott dag for 

håndballjentene våre!  

 

 

Ny sponsor!  

Blant våre nye samarbeidspartnere er Autosalg, Meca og 

Honda. Idrettslaget får de neste to årene disponere den nye 

elbilen Honda E. Elbilen skal kjøre i tjeneste for idrettslaget og 

være med rundt på turneringer og arrangement. Samtidig har 

vi forhandlet frem gode fordeler for medlemmer av Sædalen IL på kampanjer, prøvekjøring 

og verkstedstjenester. Sjekk ut tilbudene her: https://sedalenil.no/2020/01/autosalg-meca-

og-honda-blir-med-pa-laget/  

I perioden 19.mars til og med 21.mars er det mulig å prøvekjøre nye Honde E. Sjekk 

mulighetene her: https://vip.honda.no/  

https://sedalenil.no/2020/01/autosalg-meca-og-honda-blir-med-pa-laget/
https://sedalenil.no/2020/01/autosalg-meca-og-honda-blir-med-pa-laget/
https://vip.honda.no/?fbclid=IwAR2Pq2XHtpu5dVf3g8kMsGU_FtUW2-Hw3wPDyHnjh1QXKhlikuJVkg5V420


                

Opprykk til 5.divisjon 

I 2019-sesongen rykket Sædalen ILs A-lag for herrer i fotball 

opp fra 6.divisjon til 5.divisjon. De kjempet seg gjennom 

sesongen med imponerende resultater: Scoret 100 mål og 

slappt inn 24 + vunnet 13 kamper og spilt uavgjort 3 = ubeseiret 

i 6.divisjon i 2020. Nå har vi landet trenerteamet for A-laget i 

fotball i 2020. Det består av Morten Walde, Trond Arild Klever 

og Børge Engelsen. Ambisjonen er å etablere laget i 5.divisjon med lokale gutter og drevet 

frem av en god treningskultur og solid samhold i laget. Vi ser frem til å følge A-laget 

gjennom sesongen! 

Ny sponsor! 

Trafikkskolen Kjørpent.no er med på laget som ny sponsor for 

Sædalen IL. Vi presenterer mer om samarbeidet i neste nyhetsbrev. Som en del av avtalen 

får medlemmene våre gode priser på trafikkopplæring. Sjekk tilbudene her: 

https://sedalenil.no/2020/02/ny-signering-kjorpent-no/ 

 

Hils på Ingvild!  

Hun er ansatt som ny hovedinstruktør med ansvar for 

idrettsskolen, basistrening for ungdom, kveldstrening for 

voksne, og som leder av Torshov Sportscamp i Sædalen i 

august 2020. Vi gleder oss over at hun er godt i gang og håper 

Ingvild skal styrke idrettslagets arbeid. 

 

Åpen hall 

Hver torsdag er det kveldstrening for voksne med 

sirkeltrening og åpen hall i Sædalshallen fra 21.00 til 22.30. Hiv 

på deg treningstøyet og bli med! Er du ikke medlem av 

Sædalen IL så kan du bli støttemedlem for kroner 250,- i året. 

Det finnes knapt en bedre deal! Meld deg inn via sil@sedalenil.no  

 

Årsmøte Sædalen IL 

Tirsdag 31.mars klokken 19.00 arrangeres årsmøte i Sædalen 

IL. Alle medlemmer hjertelig velkommen! Ønsker du å bidra i 

idrettslagets styre eller utvalg, ta kontakt på sil@sedalenil.no  

https://sedalenil.no/2020/02/ny-signering-kjorpent-no/
mailto:sil@sedalenil.no
mailto:sil@sedalenil.no

