SYLLING IF ALLIDRETT
Sesongen for "allidrett" er nå i ferd med å starte. Vi ønsker alle gamle og nye "allidrettere" velkommen.
Allidretten har som formål:






å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling,
å gjøre barna kroppsbevisste og gi dem trygghet i idrett, lek og friluftsliv,
å gi barna et idretts- og friluftstilbud som de liker og er tjent med,
å gi barna god innføring i de ulike idrettene som idrettslaget står for.
Treningstider vil være følgende:
Tirsdager kl.17.00-18.00 - lekepartiet, 3-5 åringer; første dag 15.september.
Tirsdager kl.18.00-19.00 - unger født i 2010; første dag 15. september.
Tirsdager kl.18.00-19.00 - unger født i 2009; første dag 15.september.
Onsdager kl.18.00-19.00 - unger født i 2008; første dag 9.september.
Onsdager kl.18.00-19.00 - unger født i 2007; første dag 16.september.
Onsdager kl.19.00-20.00 - unger født i 2006; første dag 16.september.

Til informasjon:
1.

Ansvar for ungene
Frem til treningstimene starter og umiddelbart etter at timene er slutt, har foreldrene ansvar for barna.
Det er viktig at barna blir hentet til rett tid etter treningen. Foreldrene må forsikre seg om at trenerne
har kommet før barnet forlates.

2.

Treningsutstyr
Barna må ha treningstøy tilpasset ute/inneaktiviteter. Inne i hallen er det ikke tillatt å være i
sokkelesten eller barbent. Hallsko må brukes i hallen. Det må brukes hjelm når vi har skøytetrening.

3.

Garderober
Vi har to garderober til disposisjon. Garderobe 1 og 2.

4.

Foreldre/søsken på treninger
Foreldre til 5- åringene kan være med i hallen de 4 første treningene. Dersom det er spesielle behov
for å være til stede ellers, kan dette avtales med den enkelte trener. Ellers henvises foreldre til å sitte
på tribunen eller gå seg en tur i nærmiljøet når ungene er kommet i gang med trening og er trygge.
Søsken eller andre barn kan ikke oppholde seg i hallen i treningstimene.
På lekepartiet er foreldre aktivt med som deltager sammen med barnet i trening og bidrar med rydde
ut og på plass utstyr.

5.

Innmelding i Sylling IF og allidrett og lekepartiet gjøres på følgende måte:

Sylling IF benytter Norges Idrettsforbunds løsninger for medlemshåndtering.
I denne løsningen er nettsiden 'Min idrett' (https://minidrett.nif.no/) din personlige side som oppsummerer
dine relasjoner til idretten. Du må registrere brukerprofil for deg selv og barnet i denne løsningen først, og
så kan du søke medlemskap i foreningen etterpå.
Du starter med å opprette egen profil ved å bruke linken "Ny bruker"
Fyll ut personlig informasjon (om deg selv og ikke barnet).

Du vil ved registrering få tilsendt en epost. Denne eposten inneholder en link for å verifisere epost adressen,
og når dette er gjort må du registrere ønsket brukernavn og passord for innlogging.
Etter registrering og fortsatt innlogget som deg selv, velger du "Min profil", "Legg til familie" og "Nytt
familiemedlem" Her registrerer du informasjon om barnet ditt, og trykker "Legg til"
Når barnet er registrert skal du ha to faner under overskriften "Min profil". En med navnet ditt og en med
navnet på barnet.
Nå er det klart for å søke om medlemskap for barnet ditt. Klikk på "Medlemskap" og velg fanen for barnet
ditt.
Klikk på "Finn ny klubb" og søk etter Sylling IF.
Velg Sylling IF fra søkeresultatet, kryss av for Sylling IF og Idrettsskole på høyre side og sendt søknad.
Vi behandler så søknaden og registrere barnet ditt inn i riktig gruppe, og du vil etterhvert motta informasjon
fra allidretten om oppstartstidspunkt og lignende.
Aktivitetsgebyr dette året er: 225 kr for lekeparteiet og 450 kr for allidrett. Øvrige informasjon finnes på
Sylling IF sin hjemmeside.

Vi som arbeider både i styret og som trenere i allidretten ønsker alle gamle og nye unger
velkommen til en fin og sportslig høst/vår som medlem av allidrettsgruppa i Sylling IF. Håper så
mange som mulig ønsker å være med oss i år også.
Ved spørsmål ta kontakt med leder av Allidretten Vigdis Sætha 93 86 98 83 eller mail
vigdis.setha@bfk.no

Styret, 3.september 2015

