ndball og fotball
Retninggslinjer mellom HIL hån
•

Vi må anse fotball og hååndball som helårsidretteer, men med hovedsesongg for fotball fra 1.
o
og håndball
h
fra 1.
1 oktober til 1. april. I tilllegg har vi oovergangseso
ong i
april til 1. oktober,
månedene før
f og etter dato
d for hoveedsesong.

•

Håndball- og
o fotballtrennere/laglederre i samme årrsklasse skall møtes minst 1 - 2 gangeer årlig,
og skal ta hensyn
h
til hveerandres trenningstider. Håndballtrenere /lagleder ssender over årshjul
å
for håndballl til fotballtrrener/lagleder senest 1. au
ugust.

•

For yngre laag (barneidreett inntil 12åår) bør en vurrdere minst 1 fellestreninng i vinterhallvåret
med fokus på
p fysisk bassistrening.

•

Om spiller må
m stå over trening
t
mtp. overtrening,, skade eller skolearbeid, så bør spilleer
oppfordres av trenerne til
t å møte på idrett som er
e i hovedsesoong. Dette err spesielt vik
ktig
dersom et laag har få spilllere og er avvhengige av at alle møterr for å få gjennnomført tren
ning.

•

Cuper som foregår i oveergangssesonngene eller utenfor
u
sin hoovedsesong sskal avklaress mellom
håndball ogg fotball i godd tid, og en skal
s gjøre det ytterste for å legge forhholdene til rette for
hverandre.

•

Ingen spilleer skal "strafffes" om han /hun velger å prioritere en
e sesongidreett og ikke f. eks.
velger bort en idrett som
m har et helårrstilbud. Dvss. at spiller sttiller på lik liinje som and
dre
spillere ut fra
f ferdigheteer på den idreetten som ku
un utøves i hoovedsesong aav spiller.

•

Styrene i HIL
H fotball ogg håndball opppfordrer til felles sosialee samlinger ffor fotball og
g
håndball, bååde for foreldre og spilleere.

•

Trenere i hååndball og football skal opppfordre til allsidighet,
a
huusk at de alleer fleste som
m lykkes i
en idrett harr drevet fleree særidretter,, og derigjen
nnom fått et godt
g
fundameent for å driv
ve
toppidrett.
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