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Syfte
Dokumentet syftar till att optimera användandet av hallarna, på dags-, vecko- och årsbasis.
Ju mer idrott vi kan fylla hallarna med, desto bättre.
Dokumentet syftar också till att - utifrån ett helhetsgrepp - skapa tydliga riktlinjer för
fördelning mellan idrotter som upplevs rättvis, transparent och anpassade.

Generella principer
En viktig utgångspunkt är Sävar IKs Verksamhetsidé och mer specifikt principen om livslångt
idrottande. Det innebär bland annat att vi
- vill bygga en utvecklingsmiljö där vi aktivt verkar för rörelserika barn med många
verktyg och kompetenser inom många idrotter.
- tidigt vill starta uppbyggnaden av rörelserikedom. Gymnastikens tidiga start med
familjegympa gynnar oss alla och är något vi ska verka för.
- uppmuntrar dubbel-/multiidrottande så långt upp i åren som möjligt.
- aktivt motverkar en (för) tidig specialisering mot en bestämd idrott.
- vill skapa ännu bättre förutsättningar för det vuxna motionsidrottandet i olika former.
Vi vill också verka för en fördelning av tider som är förutsägbar där förändringar sker gradvis.
Vi vill verka för en fördelningsmodell som än bättre tar tillvara på alla tomma tider, både sett
till den enskilda veckan men också över året. Vi ser till exempel goda möjligheter för Korpen
att nyttja hallarna under april-juni och augusti-september för verksamhet, kanske i
kampanjform.
Ambitionen att verka för idrottsövergripande gemensamma satsningar

Riktlinjer
Det åligger alla ledare i Sävar IK att aktivt verka för och skapa förutsättningar för
dubbelidrottande, både inom respektive säsong, men också mellan. Det handlar till exempel
undvika krockar mellan idrotter, att köpa krockar när de ändå uppstå eller om att värna
säsongerna och byten mellan säsonger.
På en mer strategisk nivå kan varje sektion verka för att påverka sin respektive idrott i
samma riktning.
Sektionerna åläggs att verka för att start av match- och tävlingsarrangemang läggs tidigast
10.00 för att möjliggöra vettigt nyttjande av träningstiderna 08-10 lördag och söndag.
Under högsäsong behöver träningsgrupper vara minst 12 inskrivna för att uppehålla en (prio
1-) tid i Sävaråhallen.

Start- och sluttider på säsongen
1/10 - 15/4 Vintersäsong där vinteridrotterna har förtur
16/4 - 30/9 Sommarsäsong, där sommaridrotterna har förtur, samt
16/4 - 10/6 samt 20/8 - 30/9 Kampanjsäsong Korpen i hallen.

Prioritering av tider 1- 4
1.
2.
3.
4.

16.00-22.00 måndag - torsdag i Sävaråhallen
Övriga tider i Sävaråhallen
16.00-20.00 måndag - torsdag i B-hallen
Övriga tider i B-hallen

Årshjul
Vad

När

Tidsfördelning kampanjsäsong

Mars

Utvärdering av föregående
vintersäsong

Maj

Vilka

Obs!

Rapport till
styrelsen

Planering gemensam verksamhet för
hösten
Tidsfördelning mellan sektioner

klar 15 juni

Tidsfördelning inom sektionerna

klar 15 juli

Identifiera och åtgärda krockar
mellan hallidrotterna

klar 15
augusti

Säsongstider från 1/10 fastställs

klar 30
augusti

Start vintersäsong (upp till 13 år)

1/10

Återkoppling, så här blev det.
Justering i förhållande till grupper.

1
november

Slut vintersäsong (upp till 13 år)

15 april

Kommunikation

