
ALLIR MEÐ! 
WSZYSCY RAZEM!
ZWIĄZEK SPORTOWY HÖTTUR

NOWY PLAN ZAJĘĆ SPORTOWYCH
DLA UCZNIÓW 1I 2 KLASY:

Zarządzanie związkiem sportowym
Höttur przejął Svein Þorgeirsson,
magister inżynier szkolenia sportowego i
nauki o sporcie oraz adiunkt w wydziale
nauk sportowych Uniwersytetu
Islandzkiego. Celem Sveina jest pomoc w
tworzeniu strategii dla klubu sportowego.

Przeprowadzona została analiza obecnej
pracy klubu, która wykazała duży odsetek
rezygnacji rosnący wraz z wiekiem
uczniów szkoły podstawowej – im
starsze dzieci, tym więcej jest rezygnacji. 

Następnie rozpoczęto prace nad analizą
przyczyn rezygnacji i tego, jakie działania
(we współpracy z gminą Múlaþing) może
podjąć klub sportowy Höttur, aby temu
przeciwdziałać. 

Allir með!
Podstawowe informacje

Sport przestaje być postrzegany jako
rozrywka. 
Niepokój spowodowany presją rodziców
i trenerów. 
Brak czasu na życie towarzyskie / inne
zainteresowania 
Urazy fizyczne.
Zbyt późny początek specjalistycznych
szkoleń, za mało swobodnych zabaw,
brak rozrywek sportowych za pomocą
których dzieci mogą miło spędzić okres
dzieciństwa

Główne przyczyny rezygnacji
dzieci ze sportu 

Co się zmieni?
Dzieci w 1 i 2 klasie mają teraz możliwość
wyboru więcej niż jednej dyscypliny sportowej i
uprawiania sportu ze swoimi rówieśnikami,
niezależnie od okoliczności zewnętrznych,
jakimi są na przykład presja ze strony
przyjaciół, finanse rodziny, pochodzenie lub
inne powody.



HARMONOGRAM ĆWICZEŃ NA ZIMĘ
2022/2023:

Semestr jesienny i semestr wiosenny - początek i koniec
są uwzględnione w kalendarzu szkolnym.
Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc wg kalendarza
szkolnego.
Ćwiczenia 1x w tygodniu z wybranych przez siebie
dyscyplin.
2 pierwsze tygodnie na początku są darmowe, aby
dziecko mogło wypróbować wszystkie dyscypliny
sportowe i wybrać te które mu odpowiadają.
Sześć działów klubu sportowego Höttur uczestniczy w
inicjatywie Allir með i każdy dział oferuje jedne zajęcia
raz w tygodniu dla danej grupy wiekowej za jedną cenę,
niezależnie od tego, czy dzieci ćwiczą jedną dyscyplinę,
czy 6 dyscyplin sportowych w tygodniu. 
Można wybrać wszystkie dyscypliny lub tylko niektóre.
Trenowane przez dziecko dyscypliny będzie można
zmienić na koniec roku kalendarzowego.
Na wszystkie zajęcia można uczęszczać bez obaw, że
zajęcia z innej dyscypliny będą w tym samym czasie.
Rozkład zajęć będzie ogłoszony w najbliższej przyszłości. 
Prosimy wziąć pod uwagę, że ćwiczenia będą pomiędzy
14:00 - 17:00 w dni robocze.
Treningi pływackie będą miały formę kursów i będą
odbywać się jesienią oraz wiosną.

ZALETY I KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA
W INICJATYWIE ALLIR MEÐ!

Różnorodne ćwiczenia w najmłodszej grupie
wiekowej.
Możliwość rozwoju zainteresowania sportem, bez
wpływu różnych czynników zewnętrznych. 
Korzyści dla zdrowia publicznego i profilaktyka
zdrowotna.
Dotarcie z ofertą zajęć do dzieci, które obecnie
nie uprawiają sportu.
Baza do rozwoju, wzrostu i wspieranie
różnorodności,
Zmniejszenie wskaźnika rezygnacji ze sportu,
Zwiększenie odsetka aktywnej młodzieży w wieku
16-20 lat.

Założenie, że jeśli członkowie związku
sportowego pozostaną w nim na dłuższy
okres czasu, są później bardziej skłonni
kontynuować swoje związki ze sportem, takie
jak treningi i zasiadanie w radach, zarządach
oraz branie udziału w życiu klubu sportowego

Polityka Allir með! jest zgodna z polityką
Islandzkiego Związku Sportowego i
Olimpijskiego (ÍSÍ) i można o niej przeczytać
w broszurze Íþróttir - barnsins varinn na
stronie internetowej ÍSÍ (www.isi.is). 

OPŁATY ZA ZAJĘCIA
SPORTOWE
Koszt semestru to 30 000 koron, niezależnie
od liczby dyscyplin sportowych, które
dziecko wybierze. 

Zwracamy uwagę, że wkład finansowy
gminy Múlaþing na zajęcia dodatkowe
wynosi 30 000  koron za rok. 

Otwarte spotkanie informacyjne odbędzie
się w szkole podstawowej w Egilsstaðir w
poniedziałek 9 maja o godzinie 20:00. 

Pytania dotyczące projektu należy kierować
na adres mailowy hottur@hottur.is.
Odpowiedzi na pytania zostaną
opublikowane na stronie www.hottur.is


