Klubbidé Rindal IL
Overordnet målsetting:
Rindal IL skal være en klubb som gir aktivitetstilbud til flest mulig innen sitt geografiske område.
Tilbud om aktivitet vil bli gitt innen de gruppene som klubben har i dag, og nye tilbud vil bli
løpende vurdert ut fra medlemmenes ønsker.
Et overordnet mål er å gi et godt aktivitetstilbud til medlemmene, samt skape klubbtilhørighet og
arbeide for trivsel, samhold og godt miljø.

Barneidrett:
•

Satse bevisst på å skolere/ ha skolerte ledere/trenere

•
•
•

Tilbud til barn opp til 12 år koordineres mellom avdelingene
Allsidighet skal prioriteres og barneidrettsbestemmelsene skal følges
Avdelingene skal så langt som mulig tilrettelegge aktivitetene slik at særidrettenes aktiviteter ikke
kolliderer

Aldersgruppen 13-20 år:
•
•
•
•

Satse bevisst på å skolere/ ha skolerte ledere/trenere
Sportslig utvikling gjennom bevisst satsing på en god treningskultur
Legge forholdene til rette for å drive flere aktiviteter
I aldersgruppen 17-20 år skal det legges til rette for å opprettholde aktiviteten i klubben,
spesielt med tanke på de som går på skole eller arbeider utenfor kommunen
• Arbeide for et godt sosialt miljø på tvers av særidrettene, hvor alle skal ivaretas uavhengig
av ferdighetsnivå

Sportslig satsning på seniornivå:
•
•

Kommer som et resultat av rekrutteringsarbeidet
Sportslig framgang følges opp så langt det er ressurser
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Rusmidler:
•

•
•
•

Deltakere i aldersbestemte klasser skal møte et fullstendig rusfritt miljø. Dette innebærer at de ikke
skal se ledere, trenere eller andre voksne ledsagere, benytte rusmidler eller opptre beruset i
forbindelse med reiser, turneringer eller andre idrettsarrangementer
Seniorutøvere må være bevist signaleffekten for yngre utøvere
Rusmidler og idrett hører ikke sammen
Nulltoleranse for bruk av dopingmidler
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