
ALLIR MEÐ!
ÍÞRÓTTAFÉLAGIÐ HÖTTUR

NÝTT FYRIRKOMULAG ÆFINGA
HJÁ IÐKENDUM Í 1.-2. BEKK:

Aðalstjórn Hattar fékk Svein
Þorgeirsson, M.Sc. í íþróttaþjálfun og -
vísindum og aðjúnkt við
íþróttafræðisvið HR, til þess að
aðstoða við stefnumótun fyrir
íþróttafélagið.

Farið var í greiningu á núverandi starfi
þar sem í ljós kom mikið brottfall
iðkenda, sem eykst hlutfallslega eftir
því sem líður á grunnskólagöngu. 

Í kjölfarið var farið í vinnu við að greina
orsakir brottfalls og hvernig
Íþróttafélagið Höttur, í samstarfi við
Múlaþing, gæti gripið til aðgerða til að
sporna við því. 

Allir með!
Aðdragandi

Íþróttin tapar „skemmtanagildi“ sínu.
Kvíði vegna pressu frá foreldrum og
þjálfurum.
Skortur á tíma fyrir félagslíf/önnur
áhugamál.
Líkamleg meiðsli.
Þjálfun of markviss snemma, ekki
nægur „frjáls leikur“ og börn njóta
þess ekki að vera börn.

Helstu orsakir brottfalls barna úr
íþróttum

Hver er breytingin?

Börnum í 1.-2. bekk gefst nú kostur á að geta
valið að iðka fleiri en eina íþróttagrein á
jafningjagrundvelli, óháð ytri aðstæðum eins
og þrýstingi frá vinum, fjárhag fjölskyldna,
bakgrunns eða öðrum ástæðum. 



ÆFINGAÁÆTLUN
VETURINN 22/23:

Haustönn og vorönn
Upphaf og lok fylgja skóladagatali. 

Jóla- og páskafrí skv. skóladagatali.
Æft 1x í viku í greinum að eigin vali.
2 vikur í upphafi tímabils „frjálsar“ til að geta
prufað allar greinar og valið að þeim loknum.
Sex deildir innan Hattar eru þáttakendur í Allir
með og bjóða þær allar upp á eina æfingu í
viku fyrir þennan aldurshóp fyrir eitt verð, óháð
því hvort að börnin æfi eina grein/æfingu eða
6 greinar/æfingar í viku.
Hægt að velja allar greinar eða færri.
Hægt að skipta um greinar um áramót.
Hægt að stunda allar greinar án þess að
æfingar skarist.
Tímatafla kynnt þegar nær dregur. 
Horft til þess að æfingar séu á milli kl. 14:00 -
17:00 virka daga. 
Sundæfingar verða  á námskeiðisformi að
hausti og vori.

ÁVINNINGUR ALLIR MEÐ!

Fjölbreytt þjálfun á yngsta aldursstigi.
Tækifæri til að finna sig í íþróttum, án ytri
áhrifa.
Lýðheilsumál og forvarnargildi. 
Að ná til barna sem í dag taka ekki þátt í
íþróttum.
Vettvangur þar sem iðkendur finna sína fjöl,
vaxa og þroskast.
Að minnka brottfall iðkenda. 
Að fjölga virkum iðkendum á aldrinum 16-20
ára.

Haldist fólk í félagsstarfi upp að þeim aldri
er líklegra að það sinni áfram
félagsstörfum tengdum íþróttum, svo sem
þjálfun og setu í ráðum, stjórnum og
ýmsum störfum í kringum félagið. 

Stefna Allir með! samræmist stefnu ÍSÍ og er hægt
að lesa um í bæklingnum Íþróttir - barnsins vegna
á heimasíðu ÍSÍ. 

Kostnaður fyrir önn er 30.000 kr, 
óháð fjölda greina sem barnið velur sér.

Athygli er vakin á því að
tómstundaframlag Múlaþings er 30.000
kr. á ári.

Opinn kynningarfundur verður í
Egilsstaðaskóla mánudaginn 9.maí kl
20:00. 
Fyrirspurnir um verkefnið sendist á
hottur@hottur.is. Svör við fyrirspurnum
verða birt á www.hottur.is

ÆFINGAGJÖLD
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