IL HOLEVÆRINGEN
HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

Referat fra hovedstyremøte onsdag 31.8.16 på Svensrudmoen
Tilstede: Ove Evensen, Kev Robin Kristoffersen, Torbjørn Slåtto, Harald Bergom
Nilsen, Eivind Jensen, Thomas Svensen, Bærnt Gaarder, Kaare Tiller, Andreas
Koksrud, Jorun Hansen og Roy Arild Fossum (referent)
Forfall: Guro Bakke, Marie Grahn og Ole Kenneth Søreide
Ikke møtt: Mette Bollingmo, Lars Reinsnos, Veronica Simensen, Jan Olaf Gomnæs
Styreleder ønsket velkommen og viste til;
Saksliste:
1. Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte 22.6.16
2. Prosjekt ”Svensrud 2017”. Gjennomgang av momenter og forslag til organisering
3. Gjennomgang av ”Utvalg mot 2024”. Status
4. Status økonomi
5. Forslag til retningslinjer for differensiering av utøvere i lagidrettene
6. Forslag til instruks for barneidrettsansvarlig
7. Forslag om investering av skillevegg i Holehallen
8. Saker fra gruppene. Sendes gjerne dl@ilh.no i forkant.
Eventuelt:
1. Flytting av neste hovedstyremøte fra onsdag 21.9. til mandag 19.9.16.
Orienteringssaker:
1. IL Holeværingen Ringeriks-Kraft Cup 2016 v/K.Tiller
2. Arrangementstelt v/DL
Sak 1:
Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte 22.6.16 – vedtatt
Sak 2:
Prosjekt ”Svensrud 2017”. Gjennomgang av momenter og forslag til organisering
Det etableres en gruppe som jobber sammen om disse prosjektene. Eivind Jensen og
DL har blitt tildelt ansvaret for pkt. 1 og 4 og har sendt byggesøknad til kommunen for
utvidelse parkering. Hole kommune satte ut saken på saksbehandler Knut Arild
Johansen 2.8.16.
For å samordne arbeidet foreslås det en representant for Beach-håndball fra
håndballgruppa og en representant for Hinderløype fra langrenns gruppa.
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Forslag til gruppemedlermmer: Svein Erik Sandvold, Bærnt Gaarder, Eivind Jensen og
DL – vedtatt

Sak 3:
Gjennomgang av ”Utvalg mot 2024”. Status
Gjermund Røkke (valgt leder) orienterte om arbeidet i utvalget og viste til gjennomførte
møter i selve utvalget og deltagelse på folkemøtet på Sundvollen, samt kontakt med
prosjektorganisasjonen i SVV og JBV samt i Hole kommune.
Utkast til innspill for avbøtende og kompenserende tiltak for strekningen BymoenHelgelandsmoen gjennomgått.
Det ble bestemt at referat fra utvalgets møter blir sendt som kopi til hovedstyrets
medlemmer for oppdatering i saken. DL sender ut disse fortløpende og legger
hovedstyrets medlemmer på kopi – vedtatt
Sak 4:
Status økonomi – den økonomiske situasjon gjennomgått og alle gruppene er likvide.
Samlet beholdning på bok: NOK 3,4 mill. NOK 350 000 avsatt til anleggsvirksomhet
beholdes på medlemskonto – vedtatt
Sak 5:
Forslag til retningslinjer for differensiering av utøvere i lagidrettene – vedlagte forslag til
innkallingen – vedtatt
Sak 6:
Forslag til instruks for barneidrettsansvarlig – vedlagte forslag til innkallingen – vedatt
Merknad: Pkt. 5; særidrettslag strykes.
Sak 7:
Forslag om investering av skillevegg i Holehallen
Tilbud på skillevegg i Holehallen
1. Idrettskompetanse AS
Skillevegg m/motor

NOK 59 900
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Monteringskostnader
Frakt m.m.
Sum

NOK 12 500
NOK 2 500 (estimert)
NOK 74 900 eks moms

TOTAL

NOK 93 625 inkl moms

Firmaet har tilhold på Lørenskog og har hatt kunder i hele østlandsområdet. Ved siden
av montering av utstyr i haller selger de alt av idrettsutstyr.
Prismessig det rimeligste tilbudet. Diett og overnatting kommer i tillegg.
2. Ifact AS
Skillevegg m/motor
Monteringskostnader
Frakt m.m.
Sum

NOK 64 500
NOK 15 000
NOK 15 000
NOK 94 500 eks moms

Totalt

NOK 118 125 inkl moms

Firmaet har tilhold i Laksevåg og har sin kundekrets over hele landet da de er
spesialister på gulv og vegger i turn- og håndballhaller.
Prismessig noe høyere enn nr. 1, men leverer med høy kvalitet.
3. TITANsport AS
Skillevegg m/motor
NOK 64 200
monteringskostn./frakt Inkl.
Annet
NOK
750
Sum
NOK 64 950 eks moms
TOTAL

NOK 81 188 inkl moms

Eksklusive elektriker arbeid og kabler, samt oppheng til heisevegg. (befaring).
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Firmaet har tilhold i Drammen og har sin kundekrets i hovedsak Østlandet. Har også
salg av sportsartikler i sitt salgsområde.
Prismessig i samme leie som nr. 1, og skal ha høy kvalitet på sine varer og tjenester.
Forslag om at Anders Leine (Holehallen) og DL fremforhandler pris hos en av disse tre
kandidatene, eventuelt de to rimeligste. Dette da hver og en ser ut for å være seriøse
og kyndige leverandører.
Forslag til finansiering:
Hovedstyret bidrar med 25% av totalsummen
Holehallen som eier gjør det samme slik at de dekker til sammen 50%.
Brukerne dekker de resterende 50% etter følgende fordeling:
Håndball 20% (som største bruker)
Idrettsskolen 10 %
Langrenn 10%
Fotball 10%
Det søkes om spillemidler om dette er berettiget, og det legges inn i søknad til
Sparebankstiftelsen i totalsøknaden for anleggsprosjekt.
Vedtak – hovedstyret beslutter å investere i skillevegg i Holehallen
Forslaget om at Anders Leine og DL jobber videre med de to rimeligste alternativene –
vedtatt. Merknad: Få klarhet i garantier.
Forslag om finansiering – vedatt.
Merknad: Håndballgruppa v/Bærnt ønsket betenkningstid for å klargjøre med sitt styre.
Sak 8:
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Saker fra gruppene – ingen saker innkommet. Hver av de tilstedeværende gruppene
orienterte om aktivitet gjennom sommeren.
Innebandy – Forbereder turnering i Kleivhallen – oppstart for 6-16 åringer – seriespill
oppstart oktober for herrelaget.
Langrenn – stor deltagelse på sommerskiskole – tenker lokalt samarbeid mellom
klubbene – rulleskikurs for voksne – rulleskirenn arrangeres i høst.
Fotball – deltagelse i sommercuper for mange lag – oppstart 6 åringer med 9 nye lag (3manns) – også dialog med lokale/regionale lag for extra treningsaktivitet. Fotballcup for
6-12 åringer 17.9.16.
Golf – større deltagelse enn tidligere sommere – sommercamp med stor deltagelse.
Håndball – negativ opplevelse av at Kleivhallen er stengt til 1.9. – kursing av dommere
fra 16 år gjennomført, stor utfordring – Ringeriksmaraton dugnad gjennomført med
positive opplevelser.
Holehallen – vaskemaskin begynner å bli slitt, fremtidig investering – ved skifte av
batterier koster disse 30-40% av ny maskin.
Eventuelt:
1. Flytting av neste hovedstyremøte fra onsdag 21.9. til mandag 19.9.16 - vedatt
Orienteringssaker.
1. IL Holeværingen Ringeriks-Kraft Cup 2016 v/K.Tiller – gjennomføres lørdag
17.9.16 kl. 0900-1800. 50 lag påmeldt i alder 6-12 år. Arrangementskomiteen har
hatt flere møter gjennom vår og sommer.
2. Arrangementstelt v/DL
Arrangementstelt 3 i antallet oppbevares i lagerrommet i kjelleretasjen i
klubbhuset. Meld fra til DL ved ønske om bruk. Oppfordring om å benytte disse
ved all deltagelse på turneringer, konkurranser og andre tiltak i gruppene.
Neste hovedstyremøte mandag 19.9.16 kl. 1830-2130 Svensrudmoen.
Røyse, 6.9.16
DL
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UTKAST
Ringeriksbanen og E16‐prosjektet
Innspill til avbøtende og kompenserende tiltak for strekningen Bymoen – Helgelandsmoen
1. Bakgrunn
Den valgte traséen for Ringeriksbanen og ny E16 gjennom Hole vil gå gjennom Bymoen ,
Mosmoen og Helgelandsmoen. Dette er områder som i dag brukes til en rekke idretts‐,
frilufts‐ og rekreasjonsaktiviteter. Disse aktivitetene drives både av profesjonelle aktører,
div. idrettslag og privatpersoner. I Bymoen og Mosmoen vil den planlagte traséen gå tvers
gjennom et populært og mye brukt friluftsområde og bryte de etablerte UNIBIND‐løypene
(merkede jogge‐ og turløyper) på fem steder. På Helgelandsmoen vil utbyggingen av
vei/bane føre til at fotballbanen og den etablerte hinderløpa forsvinner.
De viktigste aktørene for de organiserte aktivitetene har valgt å etablere et utvalg som skal
kartlegge alle aktivitetene i området og utarbeide forslag til avbøtende og kompenserende
tiltak som det i sin tur er ønskelig å presentere og diskuteres med prosjektorganisasjonen for
utbyggingen
2. Utvalg
Utvalget består av representanter for Hole Idrettsråd, Idrettslaget Holeværingen,
Krokskogen Cykleklubb, Ringerike O‐lag og NIMI.
Utvalget legger stor vekt på å skape Goodwill i nærområdet og spesielt overfor
utbyggingsansvarlige i SVV og JBV samt Hole Kommune og kommunens befolkning.
Utvalget har vedtatt følgende mandat:
«Å kartlegge muligheter og være proaktiv for å få en fullgod erstatning for de anlegg
og aktivitetsmuligheter som går tapt ved bygging av jernbane og firefelts motorvei
gjennom Hole»
3. Beskrivelse av aktiviteter og aktivitetsnivå
a. Holeværingen
● Idrettslaget Holeværingen har ca. 1600 medlemmer hvorav over 1000 er under 20 år.
IL Holeværingen har tilbud innenfor følgende områder: Fotball, Håndball, Langrenn,
Hopp, Golf, Trim/Aerobic, Idrettsskole og Innebandy. Idrettslaget er en betydelig
bruker av de anleggene og områdene som blir berørt av utbyggingen.
● Løypelaget i skigruppa legger hvert år ca. 6 mil skiløyper i Hole. Løypenettet dekker
hele området fra Rytteraker, Kroksund og Vik til Steinssletta, Svendsrud og Røyse.
Løypenettet er knyttet til Helgelandsmoen og Ringeriksbadet. Utbyggingen av ny

jernbane og E16 vil krysse løypenettet på flere steder. Forbindelsen mellom
løypenettet og Ringeriksbadet vil trolig bli vanskeliggjort.
● Jogge‐ og turløypene i Bymoen og Mosmoen er hyppig brukt både i forbindelse med
organisert aktivitet og av trimgrupper tilsluttet idrettslaget
● Fotballbane på Helgelandsmoen har i stor utstrekning vært brukt av fotballgruppa i
Holeværingen.
● Hinderløypa på Helgelandsmoen er eiet av Helgelandsmoen Næringspart og drives i
privat regi (Bootcamp Hønefoss, 30 aktive medlemmer). Det har i lang tid vært et
ønske fra Holeværingen om en hinderløype tilrettelagt for barn og unge i tilknytning
til idrettsanlegget på Svendsrud.
b. Krokskogen Cykleklubb
● Krokskogen CK er en klubb av sykkelentusiaster og for syklister som primært ønsker å
tilrettelegge for terrengsykling og aktiviteter tilknyttet dette. Klubben har ca. 230
medlemmer hvorav 103 er under 18 år.
● Klubben har 3 treninger i uken hvor en av dem er for barn i hele sykkel sesongen.
Klubben arrangerer klubbløp 2 ganger og ett åpent løp i året «Hole 12t»
● Treningene for barn foregår tirsdager i enkelt terreng på Helgelandsmoen
(Mosmoen).
c. Ringerike O‐lag
Ringerike O‐lag har 185 medlemmer og bruker områdene i Bymoen og Mosmoen til
trening og konkurranser.
d. NIMI (Norsk idrettsmedisinsk institutt)
NIMI Ringerike bruker UNIBIND løypenettet i Bymoen og Mosmoen og områdene på
Helgelandsmoen til tur og trening. Området er svært godt egnet til NIMIs pasientgruppe
med sykelig overvekt. NIMI behandler 2‐3 hundre nye pasienter i året innenfor denne
«diagnosen»
e. Ringeriksmaraton
Ringeriksmaraton er landets største maratonstafett og distriktets desidert største
idrettsarrangement med ca. 3250 deltagere (2015). Løype traseen går via Selteveien og
Kjelleberget gjennom Bymoen og Mosmoen og langs Helgelandsmoen. Løypetraseen vil
bli kraftig berørt av utbyggingen.
f. O‐løp arrangementer

O‐løp er løp for mosjonister som arrangeres over hele Ringeriksdistriktet. I 2016 –
sesongen arrangeres 3 av løpene i løypenettet rundt Helgelandsmoen, Mosmoen og
Bymoen.
g. Frisklivssentralen
Kommunens frisklivssentral er tilknyttet Ringeriksbadet. Frisklivssentralen bruker
Mosmoen som treningsområde 2 ganger i uken for grupper på ca. 15 personer.
h. Ringeriksbadet med Actic treningssenter og fysioterapitjeneste
● Kombinasjon av løping i Mosmoen/Bymoen med etterfølgende svømming i
Ringeriksbadet benyttes av flere mosjonister
● Fysioterapitjenesten bruker terrenget i Mosmoen som trening for noen av sine
pasienter
i.

Svendsrud Naturbarnehage
Barnehagen har ca. 100 barn og har 3 utebaser i Bymoen. Disse basene brukes daglig.
Aktiv bruk av naturen er en vesentlig del av barnehagens filosofi

j.

Uorganiserte trenings og turaktiviteter
Bymoen og Mosmoen er svært populære områder for rekreasjon og fysisk aktivitet for
lokalbefolkningen. Det er vanskelig å anslå omfanget av denne aktiviteten, men det er
trolig mellom 30 og 60 personer som benytter trimløypene daglig (i tillegg til organisert
virksomhet).

4. Oppsummering av konsekvenser for idretts‐, friluft‐ og rekreasjonsaktiviteter
Fotballbanen og hinderløypa på Helgelansdmoen vil forsvinne
Bymoen og Mosmoen er uten sammenligning det største og mest brukte sammenhengende
friluftsområdet i kommunen. Området er unikt på grunn av sin tilgjengelighet og
brukervennlighet. Selv om det finnes noen muligheter til utvidelser av løypenettet på begge
sider av den framtidige vei‐ og jernbanetraseen vil det sammenhengende skogsområdet
med sitt nett av stier og løyper gå tapt. Det finnes ingen andre områder med tilsvarende
arealer og muligheter som kan erstatte Mosmoen og Bymoen i kommunen.
5. Forslag til avbøtende og kompenserende tiltak
Ettersom det ikke vil være mulig å erstatte det unike området i Bymoen og Mosmoen har
utvalget sett på forslag som kan kompensere for eller komme i stedet for de
aktivitetsmulighetene som går tapt.

I utgangspunktet vil det være hensiktsmessig å sentralisere og utvide aktivitetsmulighetene
knyttet til idrettsanlegget på Svensrudmoen. Utvalget har følgende forslag til avbøtende og
kompenserende tiltak
a. Fotballbane på Helgelandsmoen flyttes til Svensrud. Her bør man samtidig se på
mulighetene for å bygge en innendørs hall
b. Ny hinderløype spesielt myntet på barn bygges på Svendsrud til erstatning for
hinderløypa på Helgelandsmoen
c. Etablere et nytt sett med løper som knytte Lamoen til østre del av Mosmoen
d. Åpne opp det militære området på Helgelandsmoen og tilrettelegge med stier for
trim og turaktiviteter
e. Turløyper etableres på begge sider av jernbane‐/vei‐traséen
f. Under‐ eventuelt overganger etableres for å knytte trim‐ og skiløypenettet sammen
på begge sider av traseen
g. Det bør gis tilskudd til etablering av ny O‐kart for området.
h. Etablere en asfaltert løype for sykkel og rulleski. Med snøkanoner vil denne kunne
anvendes som tidligløype for ski.
i. Det bør tilrettelegges med nye parkeringsplasser for områdene på Svensrud og for å
beholde tilgangen til områdene på gjenværende skogsområder på begge sider av
traseen.
j. Ny turnhall etableres på Svensrud
k.
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Referat fra utvalgsmøte onsdag 10.8.16 kl. 1830 på Svensrudmoen
Tilstede: Jonn Eilert Rovelstad (Hole idrettsråd), Torleif Håvi (Husstyret ILH), Eivind
Jensen (Hovedstyret ILH), Gjermund Røkke (Løypelaget ILH), Magnus Skaug (CK
Krokskogen), Ole Kenneth Søreide (Anleggskomiteen hovedstyret ILH) og Roy Arild
Fossum (DL/ ILH)
Forfall: Eirin Disch Mathisen (Ringerike O-lag)
Saksliste:
1. Konstituering
2. Navn på utvalget
3. Mandat
4. Eventuelt
Etter noe forvirrende oppmøtetidspunkt fra DL hvor 7 medlemmer møtte ble det ønsket
velkommen, og bakgrunn for utvalget gjennomgått.
Sak 1: Konstituering
Etter hovedstyremøte 22.6.16 vedtok de ønske om lederposisjonen i utvalget. Det var
ikke noen innsigelser mot dette. Flere medlemmer ble forespurt og etter hvert ble
Gjermund Røkke foreslått og han stilte seg villig til å ta ledervervet. DL ble valgt til
referent.
Jon Eilert foreslo at NIMI Helgelandsmoen burde kontaktes slik at de fikk anledning til å
stille i utvalget eller komme med sine ønsker og betraktninger om bruken av
friluftsområdet siden de er en storforbruker av dette. Likeledes mente Magnus at
barnehagen ville ha synspunkter da de også er direkte involvert i forbindelse med sine
oppholds- og lekeaktiviteter. Kommunen kontaktes vedrørende barnehagen.
Det var enighet at utvalgets leder og DL skulle innhente informasjon fra alle aktuelle
gruppene innen neste møte onsdag 24.8.16. Dette gjøres med møter med de
respektive.
Gjermund tar kontakt med Nimi ved Dikka Gulowsen Wibe, avtaler møte med
Krokskogen CK samt at DL kontakter Ringerike O-lag ved Eirin og sivilingeniør Bjørn
Leifsen som vi kan benytte som bidragsyter for utkast til kart og plantegninger.
Det er et mål at hver gruppe har en punktliste for ønsker av tiltak for avbøtende tiltak
fra Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV).
Jon Eilert tar første kontakten mot Hole kommune og varsler om utvalgets eksistens og
forespør om kommunen har en arbeidsgruppe for å ivareta idrett- og friluftsinteressene i
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saken, og ber på vegne av utvalget om at vi holdes informert om reguleringsprosessen.
Det er et ønske at utvalget har en representant med i en slik arbeidsgruppe.
Når det gjelder kontakt opp mot grunneiere avventes dette da utvalget mener det er
SVV og JBV sitt ansvar.
Sak 2: Utvalgets navn
I utgangspunktet meldte ILH inn forslaget ” Svensrudmoen mot 2024” som sitt alternativ.
Det ses tydelig at dette blir for smalt da dette gjelder hele området fra Kjellerberget i sør
til Helgelandsmoen i nord. Det ble enighet om å utsette dette til neste møte og forslag
sendes DL. Forslag som foreligger er:
● Svensrudmoen med omegn mot 2024
● Bymoen, Mosmoen og Helgelandsmoen mot 2024
● Idrett- og friluftslivet i Hole mot 2024
Sak 3: Mandat for utvalget
Det er stor enighet om at utvalget skal skape Goodwill i nærområdet og spesielt overfor
utbyggingsansvarlige SVV og JBV samt overfor Hole kommune og kommunes
befolkning.
Forslag til mandag: ” Å kartlegge muligheter og være proaktiv for å få maksimal
uttelling i forbindelse med avbøtende og kompenserende tiltak ved bygging av
jernbane og firefelts motorvei gjennom Hole.
Mandat besluttes også i neste møte.
Sak 4: Eventuelt
● Navn, telefon og e-mail liste vil bli ettersendt.
Neste møte er berammet til onsdag 24.8.16 kl. 1830 på Svensrudmoen.
Røyse, 12.8.16
DL
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Referat fra møtet i utvalget ”Idrett- og friluftslivet i Hole mot 2024” onsdag 24.8.16
Tilstede: Jonn Eilert Rovelstad (Hole idrettsråd), Torleif Håvi (Husstyret ILH), Eivind
Jensen (Hovedstyret ILH), Gjermund Røkke (Løypelaget ILH), Magnus Skaug (CK
Krokskogen), og Roy Arild Fossum (DL/ ILH)
Forfall: Eirin Disch Mathisen (Ringerike O-lag) Ole Kenneth Søreide (Anleggskomiteen
hovedstyret ILH)
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

Utkast til innspill fra utvalget v/ Gjermund
Utvalgets navn
Mandat
Eventuelt

Sak 1:
Det ble ønsket velkommen til møtet og leder i gruppa Gjermund Røkke gikk gjennom
sitt utkast til innspill fra utvalget til Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV).
Oppbygging og innhold ble gjennomgått.
Vedlagte utkast er renskrevet etter møtet og fungerer som utgangspunkt til neste møte.
Sak 2:
De tre forslagene som ble fremlagt i forrige møte ble gjennomgått og det var enighet om
at forslaget ”Idrett- og friluftslivet i Hole mot 2024” var svært dekkende og ble
enstemmig vedtatt.
Sak 3:
Mandatsforslag som ble fremlagt i forrige møte ble diskutert og innspill fra leder i hans
utkast; ”Å kartlegge muligheter og være proaktiv for å få en fullgod erstatning for
de anlegg og aktivitetsmuligheter som går tapt ved bygging av jernbane og
firefelts motorvei gjennom Hole” ble fremlagt. Dette var det stor enighet om og ble
enstemmig vedtatt.
Sak 4:
Eventuelt. Torsdag 25.8.16 var det annonsert folkemøte på Sundvollen hotell. Det ble
bestemt at leder og referent møtte på dette.
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På møtet fikk leder taletid og fortalte om utvalgets eksistens og planer. Dette ble
begeistret mottatt fra forsamlingen, også fra SVV og JVB. Leder fikk knyttet seg til
kontaktpersoner i begge prosjektene og ble lovet møtetid direkte med de ansvarlige.
Blant annet ville det være et prosjekt ”avbøtende tiltak mot idrett og friluftslivet” som
utvalget mest sannsynlig får deltagelse i.
Det kan i denne sammenheng refereres at leder har vært i kontakt med kommunens
planlegger John Morten Landro samt at leder/referent har hatt møte med Bjørn Leifsen.
Dette kommer vi tilbake til i neste møte.
Nye representanter i utvalget til neste møte vil være Knut Emil Kolstø fra
friluftsbarnehagen på Svensrud og Dikka Gulowsen Wibe fra NIMI.
Neste møte er satt til onsdag 7. september kl. 1830 på Svensrud.
Dette referat følger som innkalling til neste møte.
Røyse, 31.8.16
DL
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Retningslinjer for barneidrettsansvarlig i ILH.
Barneidrettsansvarlig skal:
1) Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og
rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.
2) Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper,
slik at barneidrettsperspektivet blir ivaretatt i klubbens drift og arrangement, og kunne
begrunne hvorfor dette er viktig.
3) Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent
med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å
være medlem i klubben.
4) I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og
videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i idrettslaget- – ref.
utviklingsplanen..
5) I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten, slik at det stimulerer
helhetlig utvikling – ref. utviklingsplanen.
6) Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred
deltakelse, også fra grupper med dårlig råd.
7)

Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn.

Barneidrettsansvarlig har mulighet til å øke sin kompetanse om
barneidrettsbestemmelsene og rettighetene gjennom å:
Delta på idrettskretsenes ulike tiltak hvor barneidrettsbestemmelser og rettigheter
tas opp, f.eks. temakvelder, samlinger, fagseminarer.
● Gjennomføre e-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag» som finnes på
kurs.idrett.no
●
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Retningslinjer for differensiering av utøvere i lagidrett
For alderstrinnet 12 år og yngre skal trenere for lagidrett i IL Holeværingen forholde seg
til en hver tid gjeldende retningslinjer, vedtak og anbefalinger fra Norges Idrettsforbund.
Dette vil sikre et allsidig tilbud til alle barn og unge med mål om å legge forholdene til
rette for mestring og utvikling, og idrettsglede for alle.
For alderstrinnet 13 år og oppover er også målet å beholde de unge lengst mulig i
aktivitet og gi et allsidig tilbud til alle utøvere, uansett ferdighetsnivå. Som et ledd i å
oppnå dette målet har trenere mulighet for å dele opp utøvere i ulike lag basert på
interesse, innsats, motivasjon, fair-play, oppmøte på trening og ferdigheter. Som en
forutsetning for dette forplikter trenere seg til:
-

å legge til rette for et positivt samhold i hele spillergruppen gjennom felles
øvelser på treninger, felles samlinger og andre felles aktiviteter

-

å holde et høyt fokus på lagets prestasjoner og mindre fokus på kampresultat

-

å etablere rutiner for å sikre en større grad av individuell oppfølging, samt å
identifisere utøvere som har behov for en særskilt, individuell oppfølging med
tanke på motivasjon

-

å ivareta rullering av spillere mellom lagene på motiverende, konstruktiv, og ikke
minst en forståelig måte for utøverne

-

å ta ansvar for egen kompetanseutvikling gjennom deltagelse på kurs, seminarer,
interne aktiviteter og andre tilbud fra IL Holeværingen
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