Begrunnet forslag rammetid svømmehall 2018
Tilgjengelig kommunal 2018
•

Rammetiden er økt fra 2017 med 500 t i nye opplæringsbasseng i Pirbadet, dvs 2500t
totalt.

Aktivitetstall lagt til grunn
•
•
•
•

Utgangspunkt i aktivitetstall barn og unge tom 19 år pr 31.12.2016 legges til grunn.
Aktivitetstall svømming, dykking og triatlon er benyttet i beregning.
Kattem IL svømming er etablert etter 1.jan 2017. Aktivitetstall er innhentet fra
svømmekretsen og tatt inn for å gi et mest riktig grunnlag for svømming.
Aktivitetstall padling og seiling er ikke lagt til grunn. Disse tildeles som før etter
skjønn til aktivitet for barn og unge; tilvenning, sikkerhetstrening og rekruttering.

Endring i aktivitet 31.12.2015 > 31.12.2016 lagt til grunn
•
•

Endring av total %-vis andel aktivitet barn og unge tom 19 år for svømming, triatlon
og dykking er lagt til grunn for forslag fordeling. (se vedl aktivitetsutvikling)
Endring %-vis andel av total aktivitet barn og unge:
- Svømming økning 0,4 %
- Dykking økning 0,5 %
- Triatlon reduksjon 0,9 %.

Andre momenter lagt til grunn
•

•
•

•

•
•

Økt totalramme til fordeling har gitt muligheter for å øke tildeling til alle aktivitetene,
også litt ekstra til de aktivitetene som ikke primært har sin hovedaktivitet i
svømmehall (seiling og padling).
Svømming opprettholder sin %-vis andel av total ramme, noe som gir en betydelig
økt tildeling i antall timer.
Svømming har fordel av fleksibiliteten en stor ramme gir gis som tidligere år litt
lavere tildeling enn aktivitetstall tilsier for å gi rom for sikkerhetstrening, tilvenning
og rekruttering for barn og unge i andre idretter.
Triatlon har en hatt en negativ utvikling i aktiviteten for barn og unge siste sesong. Vi
velger fortsatt å gi noe mer tid enn aktivitetstallene tilsier for å gi dem mulighet for å
kunne jobbe ytterligere med rekruttering for denne aldersgruppen.
Dykking gis også fortsatt en del ekstra treningstid i forhold til aktivitetstall for å
stimulere til ytterligere rekruttering av barn og unge.
Padling og seiling gis noe mer tid for å styrke sitt arbeid med sikkerhetsopplæring,
tilvenning og rekruttering for barn og unge.

Forslag fordeling timer 2018
Se detaljer fordelt på basseng dokument med forslag rammetid
•
•
•
•
•
•

Dykking øker med 20t
Triatlon øker med 15t
Svømming øker med 450t
Padling øker med 10t
Seiling øker med 5t
Se vedlagt detaljoversikt forslag Pirbadet, Pirbadet opplæringsbasseng og og Huseby.

Føringer for bruk og konkret uttak/treningstider
•
•
•
•
•
•
•

Tildelt treningstid skal fortsatt prioriteres til rimelig aktivitet for barn&unge.
All voksenaktivitet bør dekkes av ekstra innkjøpt treningstid.
Triatlonklubbene blir enige om intern fordeling basert på aktivitetstall barn&unge.
Trondhjems Kajakklubb disponerer tid tildelt padling, men skal tilby andre
kajakklubber deltakelse for barn og unge innen tildelt tid hvis behov.
Uttak av tid / eksakte treningstidspunkter avtales direkte med Pirbadet og
Husebybadet. Koordineres av svømmekretsen.
Alle aktiviteter skal innenfor tildelt ramme sikres trening i gunstig tid for barn&unge /
rekruttering. Koordineres av svømmekretsen.
IRT oppfordrer til fortsatt samarbeid/deling av treningstid på tvers av klubber og
aktiviteter for å utnytte tildelt treningstid best mulig.

