
 

 

 
 

       

1. Innledning 

Nidelv IL ønsker å fremme allsidighet blant sine utøvere.  For å oppnå dette er det viktig at utøvere får frihet 

til å velge å delta i de grener de ønsker uten at dette fører til utestengelse fra kamper og andre aktiviteter i 
andre grener. 

 

Det har gjennom årene vært konflikter mellom lag i forskjellige grener.   Dette har f. eks oppstått på grunn av 
uenighet om treningstider, deltakelse i cuper og andre forhold. 

 

Dette dokumentet legger føringer og prinsipper for hvordan grener skal koordineres for å unngå konflikter og 

konkurranse mellom grener, slik at klubbens kjerneverdier allsidighet, samhold, glede og utviklende kan nås. 

2. Prinsipper 

Nidelv IL ønsker å ha allsidige utøvere fordi allsidighet gir et godt grunnlag for gode utøvere.  For å legge til 
rette for dette legges disse prinsipper til grunn: 

 

• Nidelv IL ønsker å legge til rette for allsidighet 

• Hovedstyret fastsetter ”avgrensninger” av sesonger/serieperiode for hver enkelt idrett. 
• Alle trenere, ledere, deltakere og foreldre skal kjenne til ”sesongene” og må innrette seg etter disse. 

• Grener som er i sesong har prioritet ift treninger, kamper og stevner / cuper. 

• Alle barn og unge skal føle trygghet ift å velge aktivitet innen sitt lag/gren.  Deltakelse i andre grener 
som er i sesong skal ikke føre til konsekvenser for vedkommende ift deltakelse på kamper eller 

andre aktiviteter. 

• Dette fordrer at utøver/foresatt må melde fra om forfall. 

• Dersom oppmøtelogg føres skal også aktivitet fra andre grener føres inn i loggen som gyldig 
oppmøte. 

•  

3. Årshjul 

Vedlagt er  årshjul for grenene i Nidelv IL. 

 
Sommer: 

Fotball:   Sesong i den tid en spiller seriekamper, minimum fom mai -  tom september 

Friidrett:   Følger ”fotball-året” 

 
Vinter: 

Håndball:  Sesong i den tid en spiller seriekamper, minimum fom november tom mars 

Vektløfting:   Følger ”handball-året” 
Ski:   Følger ”handball-året” 

Innebandy:  Sesong i den tid en spiller seriekamper, minimum fom november tom mars 

Allidrett:  Følger skoleåret. 

______________________________ 
 

 

Idrett som er i slutten av sin sesong har prioritet.  For fotball og håndball betyr dette at de vil ha prioritet i 
hhv. oktober og april. 



 

 

 

4. Gjennomføring 

Årshjulet settes opp i samarbeid mellom avdelingene og organiseres etter følgende modell: 

 

• Årsplan koordineres i to årlige møter 
• Møtene legges i forkant av styremøtene i januar og august (samme kveld) 

• Oppsummering av møtene gjøres i det etterfølgende styremøtet (samme kveld) 

• Deltakere: 
o Avdelingsledere 

o 1 deltaker pr lag i alderen 10 til 16 år.  Lagleder eller hovedtrener. 

• Møtet ledes på rundgang mellom avdelingsledere 

 
Agenda 

• Gjennomgang prinsipper 

• Fastsette tidspunkt for sesonger 
• Diskutere tidspunkt for cuper utenom sesong 

• Koordinering mellom lag i samme aldersklasse 

o Treningstider 

o Serie 
o Cuper 

• Eventuelt 

 


