
 
                           

 

  

Nyhetsbrev #3 for Sædalen IL  

Sædalen IL sender ut nyhetsbrev til sine medlemmer for å oppdatere på aktiviteten i idrettslaget, fortelle 

gode historier om idrettsglede og presentere våre samarbeidspartnere.  

 

Fotballskole i høstferien 

Sædalen IL og Kalandseid IL inviterer til Tine Fotballskole mandag 

5.oktober til fredag 9.oktober 2020 på Kalandseid idrettsplass. 

Fotballskolen er for alle barn i årsklassene 2014 til 2008. Vi har dyktige 

instruktører, gode treningsøkter og en hyggelig sosial arena for å knytte 

vennskapsbånd mellom barna. Mer info og påmelding her: 

https://www.superinvite.no/#/invitation/a2b8a85a29b2d64ad6f47275bf1360c6  

 

Nytt hovedstyre 2020-2021 

Sædalen IL gjennomførte digitalt årsmøte 25.mai 2020. På årsmøtet ble det blant annet valgt nye 

representanter til hovedstyret. Nytt av året er blant annet at hovedstyret har en egen 

ungdomsrepresentant. 

Leder Wilhelm Monsen Valgt i 2019 for 2 år 

Nestleder Cecilie Øvredal Sirevaag Opprykk, valgt for 2 år 

Styremedlem Ole Eidsheim Gjenvalg, valgt for 2 år 

Styremedlem Ximena Andrea Sagenes Ny, valgt for 2 år 

Styremedlem Tomas Finnøy Gjenvalg, valgt for 2 år 

Styremedlem Kevin Cruickshanks Valgt i 2019, for 2 år 

Ungdomsrepresentant Amanda Nygaard Ny, valgt for 1 år 

Varamedlem Johnny Sunde Ny, valgt for 2 år 

Varamedlem Tor F Wigers Larsen Valgt i 2019 for 2 år 

Varamedlem  Morten F Krohnstad Ny, valgt for 2 år 

 

https://www.superinvite.no/?fbclid=IwAR11kW6oDvAJvnop7lVJ_qiw4Di72ix-Ye2onh6Cd0iCPkU-odSUrmBD1Gs#/invitation/a2b8a85a29b2d64ad6f47275bf1360c6


 
                           

Lokalmegleren i Sædalen  

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/  

 

 

Håndball for barn født i 2014 og 2013 

 

Over høstferien starter Sædalen IL opp håndballtrening for gutter og 

jenter født i 2014/13. Treningene gjennomføres på Nattland oppveksttun. 

Jenter født 2014 trener torsdag 16:00 til 17:00. Gutter født 2014/13 trener 

fredag 16:00 til 17:00. Endelig dato for oppstart kommer mot slutten av september. Ønsker du å komme i 

kontakt med håndballavdelingen sendes epost til handball@sedalenil.no 

 

 

Trenger bilen en tur på verksted?  

Meca Autosalg tilbyr gode fordeler for medlemmer av Sædalen IL på 

kampanjer og verkstedstjenester. Meca har også 1 års gratis veihjelp 

inkludert i servicen. Sjekk ut tilbudene her: 

https://sedalenil.no/2020/01/autosalg-mecaog-honda-blir-med-pa-laget/   

 

 

Kontingentinnkreving 

I disse dager sender Sædalen IL ut medlemskontingenten. Vi håper alle 

våre medlemmer er positive til å betale kontingenten for 2020. Vi sender 

ut kontingentkrav fra medlemssystemet Zubarus til Vipps, e-faktura eller 

e-post. Les mer her: https://sedalenil.no/medlemskap/ 

Ps! Ingen i Sædalen IL skal gå glipp av aktiviteter på grunn av dårlig økonomi. Vi bistår familier 

som trenger drahjelp. Kontakt daglig leder, Pål, på epost pht@sedalenil.no  

 

Åpen hall for voksne 

Vi er i gang igjen med treningstilbudet for voksne. Nå gjennomføres 

treningene på onsdager i hallen på Nattland oppveksttun klokken 21.00. 

For å ivareta smittevern er det begrensninger på antall deltakere med 20 

personer per treningsgruppe. Legg deg til Facebook-gruppen Åpen Hall i 

Sædalen for å følge med på tilbudet: https://www.facebook.com/groups/2320829814868207  
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Ta lappen med Kjørpent.no!  

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

Sædalen IL. 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 Vilde!  

Hun er vår nye hovedinstruktør og skal jobbe i 50% stilling med 

idrettsskolen, basistrening for ungdom, åpen hall for voksne og 

folkehelseprosjektet vi har startet med seniorene på Helgetun. Vilde 

skriver på masteroppgave i helsefremmende arbeid og helsepsykologi. 

Samtidig har hun selv bakgrunn fra idretten og har også ledet treningstilbud i bedriftsidretten og 

fritidstilbud for barn og ungdom i Bergen. Vi er veldig glad for å ha Vilde med på laget. Velkommen! 

 

Autosalg + BYD = sant! 

Rett ved Tveitevannet, i Storetveitvegen 58, ligger Autosalg. Vår sponsor og samarbeidspartner er kjent 

for sitt gode samarbeid med Honda. Nytt på markedet er blant annet elbilen Honda E og Honda Jazz 

Hybrid. Nå har Autosalg utvidet med nok et bilmerke, nemlig nyvinningen BYD som er en lekker og 

høyteknologisk elbil vel verdt å sjekke ut! Les mer om BYD og Autosalg her: https://www.autosalg.no  

   

 

Styrelederen har ordet! 

 

Kjære utøvere, foreldre, trenere, ledere, samarbeidspartnere og gode naboer. Vi har lagt bak oss en 

krevende vår, en forsiktig optimistisk sommer og går nå en usikker høst i møte med koronaviruset. På 

tross av alt, har vi i Sædalen IL klart å opprettholde et aktivitetstilbud for nesten alle medlemmene våre. 

I de tilfellene hvor vi enda ikke har fått startet opp igjen tilbudet, blant annet for de aller yngste i fotball 

og håndball, så er det hensyn til smittevern som har stoppet oss. Men vi håper å komme i gang igjen 

også der snarlig. 

 

Samtidig har vi startet opp nye tilbud, blant annet folkehelseprosjektet vårt med trening for seniorene i 

Helgetun og snart skal vi tilby basistrening for ungdom i nærmiljøet som et lavterskeltilbud.  

For hovedstyret er det viktig å få frem til dere alle sammen budskapet om at vi i fellesskap må jobbe for å 

holde aktivitetstilbudet i idrettslaget i gang og at alle må være lojale til retningslinjene for smittevern.  

 

Barn, unge, voksne og seniorer har godt av å være i aktivitet og ha sosiale møteplasser, selv om 

koronaviruset skaper usikkerhet.  
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Det har vært krevende tider og vi vet at noen har følt på frustrasjon over endret treningshverdag, 

treningstider og fasiliteter i en krevende tid. Men dette er rammebetingelsene vi har nå, vi jobber for å 

utbedre forholdene, men det vil ta tid. Derfor er det viktig å være tydelig på at vi må samarbeide bedre, 

være rause og tålmodige med hverandre og ha god sportsånd internt i Sædalen IL og med andre 

idrettslag vi møter på vår vei. 

  

I vår gjorde hovedstyret en vurdering av om vi skulle ta ett skritt tilbake og stoppe all aktivitet, slik store 

deler av idrettsbevegelsen måtte gjøre. Vi valgte å ta to skritt frem. Bygge organisasjon, sikre økonomisk 

stabilitet, ruste oss for fremtiden og prioritere arbeidet med reguleringsplanen. I ettertid kan vi se 

tilbake og konstatere at det var riktig beslutning.  

 

I reguleringsplanen er det innarbeidet en idrettspark med ny 11-er fotballbane, aktivitetspark og 

mulighetene for en flerbrukshall med nærmiljøfunksjoner.  

Vi er nå i gang med neste fase i anleggsutviklingen, blant annet prosjektering og jakten på finansiering. 

Det er en krevende jobb, men vi er optimistiske.  

 

Hovedstyret vil i løpet av høsten å iverksette et lotteri som klubbdugnad, hvor inntektene skal gå til 

arbeidet med anleggsutvikling i Sædalen. Vi håper på drahjelp fra medlemmene og støttespillerne våre! 

  

NFF meldte nylig at omkring 20.000 barn og unge har sluttet med fotball i koronatiden. Frafallet ser vi 

igjen innenfor alle idrettsgrenene våre også i Sædalen IL. Vi ønsker å formidle at terskelen skal være lav 

for at barn og unge som ønsker å gjenoppta aktiviteten i idrettslaget, delta i det sosiale fellesskapet, er 

hjertelig velkommen tilbake. 

 

I disse dager sender vi ut kontingentkrav og treningsavgift til medlemmer som har vært aktive i 2020. Vi 

ber om at alle medlemmer bidrar til idrettslaget ved å betale kontingenten sin. Det er et helt avgjørende 

bidrag til Sædalen IL sitt aktivitetstilbud. 

 

Samtidig ønsker vi å formidle at ingen skal stå utenfor. Inkludering er viktig for Sædalen IL. Har du eller 

din familie betalingsutfordringer, ønsker vi å gi en hjelpende hånd. Gi et hint til treneren på laget eller ta 

kontakt på kontingent@sedalenil.no så ordner det seg. 

 

Avslutningsvis ønsker jeg på vegne av hovedstyret å takke dere for samarbeidet så langt i 2020 og ønske 

dere en riktig god høst. 

 

Ta vare på hverandre!  

 

Wilhelm Monsen 

Styreleder Sædalen IL 

 


