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Sak 33/16 Retningslinjer for tildeling av treningstimer i Skjervøy
idrettshall/gymsal.

I  medlemsmøte i Skjervøy Idrettsråd 15.09.16 ble det satt ned en gruppe som
besto av representanter fra alle grupper i Skjervøy Idrettsklubb, Skjervøy
Idrettsråd og alle andre idrettslag på tettstedet Skjervøy. Gruppa fikk i
oppgave å se på sesongovergangene for de ulike idrettene og utleie/tildeling av
treningstimeri idrettshallen.

Etter endt arbeid har gruppa lagt fram retningslinjer:

Retningslinjer for tildeling av treningstimer i
Skjervøy idrettshall/gymsal

Formål: Sikre størst mulig aktivitet innenfor idrett.

Tildeling av timer i idrettshallen/gymsalen skal skje i samarbeid mellom Skjervøy
Kommune og Skjervøy idrettsråd. De organiserte idrettene skal prioriteres ved tildeling
av treningstimer.

l. SIK håndballgruppa skal prioriteres ved tildeling av treningstimer i høsthalvåret og

vinteren. De starter treningen 1. september med de eldste og l. oktober med de

yngste. Håndballtreningene for de eldste om høsten må fortrinnsvis ikke være på

samme dag som for fotball i de respektive årsklassene.

Dersom aldersbestemt fotball fortsetter med trening ute på kunstgresset etter

serieslutt, må disse treningene fortrinnsvis ikke være på samme dag som

håndballtreningene i de respektive årsklassene. Det må også tas hensyn til

treningstidene til ski/skiskyting.

Engasjer deg i idretten og vær med å prege frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Vær med å bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.



2. Håndball som ikke er med i seriespill avslutter treningene l. mars. Håndball som har

lag med i seriespill/tumeringer bruker hallen til de er ferdig med terminlisteførte

kamper.

3. Håndball-lag som når sluttspill skal prioriteres med treningstider frem til sluttspillet er

ferdig.

4. Det gjøres plass til  2  treninger i uka for SIK sitt seniorlag (fotball) i høsthalvåret. Fra

og med l. januar skal seniorlaget ha  3  treninger i uka i idrettshallen.

Det gjøres rom for fotballtrening for de eldste aldersbestemte deltakere på onsdager.

Dette vil også gi de aller yngste, mulighet til å prioritere Ski og skiskyttertrening

denne dagen om ønskelig.

Felles basistrening prioriteres også pâ onsdager.

Etter håndballsesongen er ferdig gjøres det rom for de eldste håndballspillere til

treninger onsdager.

5. En eller to felles ressursøkter (basistrening) i uken på tvers av idrettene er ønskelig å

prioritere i høst- og vinterhalvåret. Det vil fremme både samarbeid og allsidighet i

treningsarbeidet til klubbens ulike særidretter. Det henstilles til at de ulike

særidrettene møtes på høsten og planlegger gjennomføringen av en slik basistrening i

idrettshallen.

6. Alle grupper og idrettsgrener bør oppmuntre sine spillere/utøvere til allsidighet og

deltakelse i andre idrettsaktiviteter ved siden av den primære aktiviteten.

7. Ved ledig kapasitet i vinterhalvåret kan aldersbestemt fotball tildeles timer, da

forbeholdt de eldste alderstrinnene. Fra 1. mars starter fotballtreningene for 11-12 år

og fra l. april for de minste  (6-10  år) i idrettshallen. F otballtreningene for de eldste

om vinteren/våren må ikke være på samme dag som for håndball i de respektive

årsklassene.

8. Grupper som kan bruke lille  -  gymsalen kan tildeles timer der når det er

hensiktsmessig.

9. Barn tildeles timer i idrettshallen/ gymsalen primært på ettermiddagstid.

10. Voksne tildeles timer i idrettshallen/gymsalen primært på kveldstid.

1 1. Søknader på ledig kapasitet i idrettshall/ gymsal E være godkjent av styret til de

respektive særidrettene.

Engasjer deg i idretten og vær med å prege frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Vær med å bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


