Grimstad Idrettsråds kriterier og rutiner for tildeling av treningstid i de kommunale
hallene.
Sist endret og vedtatt på årsmøtet 09.mars 2010.
Innledning/presiseringer:
NIFs anbefalinger vedr barneidrett:
”Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre barna størst mulig
variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Alle barn frem til fylte 12 år bør drive med
allsidig aktivitet. Det skal ikke drives helårsidrett for barn under 10 år”.
Det forutsettes at utøvere under 10 år i typiske uteidretter som friidrett, tennis og fotball gis tilbud
via idrettskolene.
Definerte hall-/inneidretter:
A) håndball/volleyball/basket/innebandy/gym og turn
B) bordtennis/kampsport (kan utøves i mindre haller/arealer)
Kriterier ved tildeling:
1. Inneidretter i følge ovenfornevnte definisjon skal prioriteres ved fordeling. Idretter
med hovedsesong utendørs/sommerstid, og som på vinteren har alternativer
treningsmuligheter ute, prioriteres lavest.
2. Kjernetiden fra 16:00 – 20:00 tildeles primært idrettsskoler og
inneidrettene for utøvere tom 12 år. (UH-lag i håndball tas også hensyn til).
3. Barn og ungdom (13-19 år) samt funksjonshemmede skal prioriteres foran voksne ved
tildeling av tid i de kommunale hallene.
4. Uteidretter for utøvere over 12 år tildeles tid dersom der er tid igjen etter at pkt 1- 3 og
5-6 er oppfylt
5. Bedriftsidrettslag tilknyttet NIF tildeles tid i hallene dersom det er ledig tid under
forutsetning av at pkt 1-4 og 6 er oppfylt.
6. Søknad fra klubb/lag skal inneholde
a. Søkes det tid til idrettsskoler skal det sendes en kort beskrivelse av
aktivitetsplanen(e)
b. Type idrett som forøvrig skal utøves (spesifisert på treningsgruppe/lag)
c. Antall aktive forrige sesong (nye klubber/grupper opplyser forventet
oppslutning)
d. Aktives alder
e. Ønsket treningsareal, dag og klokkeslett
f. Ansvarlig leder for aktiviteten/gruppen

Rutiner:
1. Lagene får tilsendt søknadsskjema i midten av mars
2. Søknadsfrist for lagene til Grimstad Idrettsråd er (normalt) 15. april.
Søknadsfrist 2016 er 15. april.
3. Grimstad Idrettsråd tildeler halltid innenfor tidsrommet kl. 16:00 – 22:30 i Fevik - og
Holvikahallen, og fra kl. 17:00-22:30 i Vikhallen
4. Innstilling, etter behandling av innkomne søknader for definerte inneidretter, sendes til
høring i lagene innen 16. mai med frist for tilbakemelding til Grimstad Idrettsråd
innen 1. juni.
5. Etter behandling av høringsutkast med eventuelle klager/endringer fordeler Grimstad
Idrettsråd gjenværende tid til andre søkere, og sender endelig innstilling til Grimstad
kommune innen utgangen av juni.
6. Eventuell ledig kapasitet i hallene etter dette fordeles i samarbeid kommune/
idrettsråd.
7. Kommunen kan delegere myndighet til GIR for evt registrering/telling av aktivitet
gjennom sesongen. Registreringen skal kunne brukes av idrettsrådet ved neste års
tildeling evt. ved omfordeling i sesongen.
8. Brukes søkt treningstid til annet enn oppgitt i søknaden forbeholder Grimstad Idrettsråd
seg retten til å omfordele treningstiden.
9. Kommunen i samråd med Grimstad Idrettsråd kan tilby lag som ikke får plass i
ønsket/alternativ hall, treningstid i andre haller

NB!
Det skal ikke tildeles halltid til lag/klubber som ikke er medlemmer av NIF/Grimstad
Idrettsråd med mindre der er ledig kapasitet!
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