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Anteckningar
Rutiner för sanktionsansökan – distrikt (BT – Breddtävlingar)
Beslutades att:
HFIFs styrelse skall publicera anvisningar för sanktionsansökningar via hemsidan. Exempelvis på motsvarande
sätt som görs via Göteborgs Friidrott. Exempel:

Sanktionsansökan – HFIF (Lokal- eller resultattävling) - Anvisning
För HFIF gäller t.v. nedanstående och det som bör observeras är att för lokala- eller resultattävlingar skall:



Lokal sanktion skall i första hand sökas via FRIDA och dess anvisningar.
Sanktion för lokal BT eller resultattävling kan också sökas senast 8 dagar innan genomförandet
o Ansökan görs t v hos: johnny.lingstam@gmail.com
 Skall då framgå:











Datum
Plats
Tid
Anmälningsavgifter
Tävlingsledare
Kontaktinfo
Grenar och klasser

Har tävlingen fått godkännande och sanktion är den öppen för ALLA
Den skall anslås med inbjudan via föreningens hemsida (gärna med utskick/inbjudan till övriga HFIFföreningarna)

HFIF-Subvention GM-tävlingar
HFIF-styrelse har diskuterat om och på vilket sätt HFIF skall subventionera halländskt deltagande i GMtävlingar. 13-14 åringar. Vid tidigare föreningsträff har det bestämts att:

GM-deltagande – Halland
 HFIF-kvalgränser skall använda inom föreningarna som underlag för
anmälningar/nomineringar.
Kostnaderna för GM skall fördelas mellan förbund och föreningar enligt:
o
o

Resa, boende och startavgift stafett betalas av HFIF
Individuella startavgifter och mat betalas av respektive förening

Utfallet har dock blivit att:
- Föreslagna kvalgränser har inte använts, eller iakttagits inom föreningarna
- Kostnaderna för HFIF är höga och är mycket svårplanerade då:




föreningarna deltar med varierat antal deltagare
Resors längd till tävlingsorterna varierar.
Föreningarna i Halland har stor rekrytering och antalet deltagare är svår dimensionerat

Beslutades att:






Föreningarna skall individuellt på ett mer tydligt sätt använda de halländska kvalgränserna
HFIF-styrelse skall: (i enlighet med årsmötesbeslut där det godkändes att styrelsen ges möjlighet
balansera budget utifrån rådande omständigheter)
o Avsätta ett fast belopp till Inomhus-GM respektive Utomhus-GM
 Beloppet för Ute-GM 2016 skall fastställas snarast möjligt.
I planeringen får respektive förening självständigt planera deltagande utifrån det kostnadsförslag
som ges inför tävlingarna
Efter genomförda tävlingar återbetalar HFIF det fastställda beloppet till respektive förening i
proportion till antalet deltagare.
o Anm-1: Efter avdrag för ledarkostnaderna
o Anm-2: Återbetalning sker enbart för de deltagare som rest och deltagit i det genonom HFIFgemensamma resandet, boendet och deltagandet.

Ledar- och tränarutbildningar
Beslutades att:





Utbildning för 7-10 år
o Johnny Lingstam skall kontakta UCVÄST för att undersöka genomförande i Falkenberg 25/9
resp. 2/10 - Besked innan midsommar!1
Utbildning för 10-14 år
o Hänvisas till UCVÄSTs ordinarie program
Utbildning för 14-17 år
o Hänvisas till UCVÄSTs ordinarie program

Ökat intresse för friidrott (Behålla)
Genomfördes diskussion om att vi gemensamt inom föreningarna och HFIF behöver hitta former och
aktiviteter för att få ungdomar att fortsätta friidrotta.
Olika förslag och idéer diskuterades:












Samträningar
Gemensamt resande till tävlingar
Tränarsamverkan
Gemensamma läger
Enklare och mer prestigelösa tävlingar/arrangemang
Ledare i barn-/ungdomsgrupper skall ”leda”
o Vad hindrar att ledarna utver vilkaa tävlingar och grenar som skall genomföras
o Viktigt med kommunikation inom föreningen
Varbergs GIF har skapat en tränarhandbok
Rekommenderas regelbundna föräldraträffar inom föreningarna
Hur skall vi få föräldraengagemanget för att delta som funktionärer (medhjälpare)
Samverkan mellan föreningars Aktivråd/Ungdomsråd

Handlingsplanen 2016
Handlingsplanen för HFIF-2016 finns publicerad via hemsidan.
Önskvärt att ALLA föreningar bidrar till att den kan uppfyllas och kompletteras med informationer.

Övrigt


/HFIF

Johnny informerade att organisationen för Prinsens Minne har ansökt om sanktion för att arrangera
DM på 10km respektive 21km i samband med Prinsens Minne 2016.

