Verdidokument for Sædalen IL som et åpent og inkluderende idrettslag
Sædalen IL skal være et åpent og inkluderende idrettslag som skaper aktivitetstilbud og idrett for alle
i nærmiljøet. Da er det viktig at vi gjennomfører treninger, kamper, treningsleirer, turneringer og
samlinger som gir alle mulighet til å delta. I idrettslaget vårt skal kostnadene ikke være så store at det
kan oppleves ekskluderende.

Sædalen IL skal:
•

Ha en forutsigbar og inkluderende kontingentstruktur som gjør at folk har råd til å være
medlem i idrettslaget vårt.

•

Tilrettelegge for et aktivitetstilbud og omfang som ikke ekskluderer barn og ungdom fra å
kunne delta. Det skal ikke legges opp til aktiviteter hvor økonomi kan ekskludere.

•

Ha et nivå på aktivitetstilbudet som er oversiktlig og overkommelig for medlemmene å delta
på. Turneringer, treningsleirer og samlinger skal fortrinnsvis dekkes inn økonomisk av
lagkassen, dugnad eller lignende og ikke gjennom økt brukerbetaling.

•

Delta på lokale og regionale turneringer i barneidretten og åpne for nasjonale turneringer i
ungdomsidretten. Internasjonale turneringer og samlinger kan være aktuelt for
ungdomsidretten, men skal forankres i foreldregruppen og godkjennes av hovedstyret.

•

Opprette et fond hvor utøvere kan søke om å få dekket kontingent eller ekstraordinære
utgifter tilknyttet aktivitet i Sædalen IL.

Kjøreregler:
•

For de respektive lagene i Sædalen IL dekkes påmelding til seriespill samt 2 turneringer i året
(eksklusiv for barneidretten med Voss Cup og Håndballfestivalen Stord). Turneringer,
treningsleirer og andre typer samlinger utover dette dekkes vanligvis ikke av idrettslaget og
må eventuelt dekkes inn økonomisk av lagkassen, dugnad eller lignende.

•

Som supplerende tiltak kan lagene etablere egne turneringer på baner / haller som Sædalen
IL disponerer. Da innenfor egen tid satt av til trening og kamp – eller når det er ledig
kapasitet i helg.

•

Det forutsettes at alle lag som ønsker å få dekket utgifter til seriespill og turneringer deltar på
dugnader i klubbregi, samt at utøverne har gjort opp sine økonomiske forpliktelser som
medlemskontingent og treningsavgift.

•

Lagene skal årlig utarbeide et årshjul som synliggjør aktivitetstilbudet og omfanget av
seriespill, turneringer, treningsleirer og samlinger man ønsker å gjennomføre i løpet av året.

•

Årshjulet skal utarbeides før ny sesong av trener og lagleder og forankres i foreldregruppen
på informasjonsmøte. Barn og ungdom skal også ha medvirkning i prosessen. Hovedstyret
skal ha årshjulet til orientering.

•

Sædalen IL vil legge til rette for talentfulle utøvere. Klubben dekker etter søknad utgifter til
krets- og landslagssamlinger for utøvere.

•

Etter søknad fra det respektive laget kan hovedstyret vurdere å gi økonomisk støtte til
deltagelse i nasjonale serier og turneringer. Støtten skal gis med motytelse i dugnadsarbeid
og i samarbeid med sponsorer og samarbeidspartnere.

•

Retningslinjene evalueres etter to år.
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