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Samarbetsavtal
"Samsyn f6r idrotten i Mariestad

- delat idrottsdr"

Undertecknande foreningar och organisationer har idag 2o1B06-25 tecknat samarbetsavtal om samsyn och delat idrottsAr for
idrotten i Mariestad.

Avtalet innebdr att undertecknande idrottsforeningar i Mariestad
frAn och med hdsten -18 arbetar enligt riktlinjerna i det av
Vdstra Gotalands idrottsforbund framtagna dokumentet
SAMSYN Vdstergotland som tydliggor mojligheterna till
idrottsaktiviteter 6ret runt fdr barn och ungdomar utan att de
behdver vdlja idrott samt enligt riktlinjerna i det ldrottspolitiska
programmet for Mariestads kommun.
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Gemensam ma verksamhetsmdl
Att i sin verksamhet ge mojJighet for barn och ungdomx
sig it fler
^ttagn^
in en idrott och att med allsidig trdning ge bittre fonrtsdttnin
gar for batn och
ungdomar att utveckla sin motoriska formhga samt attmotverka tidiga
forslitningsskador pga. ensidig trining.

Att stimuleta till ett allsidigt ftinande i tidig hlder fot att undvika och minska
fot tidiga avhopp fii.n idrottsutcivandet.
Att

skapa en samsyn over foreningsgrdnserna som innebir att konkurrensen
om deltagare och deltagande i matcher, cuper och trdningar upphor.

Att ansvata for zttforeningamas batn- och ungdomsledare kommunicerar
och samplattetat stna verksamheter och att allaidrottsledare uppmanar sina
triningsgtuppet att det ar viktigt med dubbelidrottande.

o

Att fotbollens (sommaridtottens) sisong ir under perioden april till
september och att handbollens, ishockeyns, och innebandyns
(vinteridrottens) sdsong ir under perioden oktober ';ll mars.

Verksam hetsi

n ri

ktn i ng

F6r att uppna ovanst6ende mel har undertecknande foreningar avtalat om att
foljande verksamhetsinriktning ska gdlla fdr "samsyn for idrotten i Mariestad
delat idrottsir"

-

5-9 ht: Ingen aktivitet under ligsisong. Aktiviteter endast under hogsisong.
10-12 ht: Aktiyitet under ligsdsong

i samplanedng mellan idrotter

Aktivitet under ligsisong i samplanedng mellan idrotter, trdning for
de som endast hillet pi med en idrott
1.3-16 hr:

hr och 6ldte: Aktivitethret om i huvudidrott men en oppenhet for
individens onskemil
1.6

.

CuP- och tdvlingsverksamhet utanfot egen sisongstid (ligsisong) miste alltid
ske i samforstand med ledare forlag/tdtott i sisong Qrogsisong) .I hldtarna 5

sid2/5

?)

stsu

G6talands

fiirbund

ldrottsutbildarna

Vdstra Giitalands ldrottsfiirbund
Adress: Mejerigatan 1,412 76 GoTEBORG
Tel vSxel: 031-726 60 00 | Fax: 031-726 60 09
e-post: info@vgidrott.se I www.vgidrott.se

-9 6r skall ingen cup eller lopande tdvlingsverksamhet tilllmpas.

vi

ska alltid beakta vilka faktorer som ir drivande fot deltagande i cup- och
tivlingsarrangemang utanfot sisong och tinka ph attknv ph deltagande i
cup- och tzvlingsattangemang kan orsaka stress hos de barn och ungdomar
som ir vetksamma i andra idrotter samtidigt.

Deltagande i cup- eller tdvlingsarr^flgemang fhr alddg ske pi bekostnad av
den idtott som dr i sdsong. vi anvdnder alddg cuper och tdvlingar som

konkurensmedel.
Deltagande i cup- och tivlingsverksamhet utanfcir egen sfr.songstid ska inte
fotegis av sdrskild trnning.

o

Ttdning infor sisong ska ske
Ttd.ning utanfor egen sisongstid

i

samrid med de idrotter som dr

fir

alddg ske

pi

i

sdsong.

bekostnad av den idrott som

ir i sisong.
Vi minskat stressen och pressen phvhra barn och ungdomars engagerade
virdnadshavare genom att inte krava, arbetsinsatser utanfor sdsong. Aven
vitdnadshavarna mhtbra av delat idrottsir!
SISU Idrottsutbildarna bjuder in samtliga idrottsledare i Madestad wi ginger
om iret (vit och host) for vidareutbildning och samsyn for ovansti,ende
vetks amhetsinriktning.

Mariestad 2018-06-25
U

ndertecknade foren ingar och organisationer for

"Samsyn f6r idrotten i Mariestad

- delat idrottsdr"
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Ordforande

Ordf6rande

Ordforande

Mariestads kommun

Ordforande

Ordforande
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SISU ldrottsutbildarna

Viistra Gotalands ldrottsforbu nd

-t2.- ' /JDennis Aronsson

ldrottskonsulent

ldrottskonsulent
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Bjdrsdters lF

IBK Lockerud Mariestad

Bengt Ericsson
Ordforande

Ordforande

G
t

lF Weimer Lyrestad

Ordforande

MAIF Handboll

Peter Andersson
Ordforande

Mariestads BOIS FF

Mariestad BolS Hockey

Tina Holmstrdm

Mikael Ericson

