
 

Til alle medlemmer av Hisøy IL Treningssenter. 
 

Vi er inne i en tid der både hverdagen og arbeidsdagen avviker fra det normale for mange. Det 
aller viktigste er at vi holder oss friske og reduserer smitten i denne spesielle tiden vi er inne i.  
 
For vårt treningssenter var det total stopp torsdag kveld den 12/3. Med noen få timers varsel ble vi 
pålagt å stenge vårt treningssenter, noe som medførte at all vår potensielle inntekt stoppet opp i 
det øyeblikket vi låste døra. Det var vår plikt og stenge ned vårt treningssenter for å gjøre vårt i 
bidraget til «dugnaden» for å redusere spredningen av korona viruset. Stengingen har fått og vil få 
store konsekvenser for oss. 
  
Vi, som så mange andre, har dessverre havnet i en meget utfordrende situasjon pga korona 
viruset. Hvor lenge dette vil vare er det ingen som kan si noe om, vi ser oss derfor nødt til å ta grep 
for å kunne klare oss gjennom denne utfordrende tiden. Men også Hisøy IL har sine løpende 
utgifter.  
 
Sommeren 2019 byttet vi kunstgressdekke på den største banen vår, vi bygget ny sand 
håndball/volley/fotball bane, ny kiosk og i begynnelsen av 2020 oppgraderte vi oppvarmingen på 
Sandvigen Fort. Alt dette har kostet idrettslaget ca.4,1 millioner kroner. 
Store deler av disse kostnadene betjenes ved låneopptak, som vi har begynt å betale ned på. 
 
Hisøy IL Treningssenter er en stor og viktig inntektskilde til driften av idrettslaget. Vi har lagt oss på 
en veldig lav medlemsavgift, for at så mange som mulig på Hisøya skal få anledning til å trene på 
treningssenteret. Men med stenging forsvinner også inntektene. Hisøy IL håper at så mange som 
mulig av Dere kan være med å innbetale medlemsavgift for å hjelpe idrettslaget i denne krevende 
tiden, selv om bruk av treningssenteret ikke vil være mulig i denne perioden. 
 
Vi har også stor respekt for at mange ikke har anledning til dette, noen er blitt permittert andre 
har kanskje mistet jobben og for mange vil det bety lavere inntekter. 
  
For de av Dere som ønsker å fryse medlemskapet og få refundert innbetalt treningsavgift i 
perioden treningssenteret er stengt, ønsker vi at Dere sender en epost til 
treningssenter@hisoyil.no og opplyse at Dere ønsker å fyse medlemskapet og oppgi 
kontonummer. Da vil vi refundere avgiften i perioden treningssenteret er stengt. 
 
Så krysser vi fingrene for at vi raskt kan komme tilbake med våre daglige gjøremål. 
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