Fra: Halden basketballklubbs styre den 11.02.2019.
Til: Halden idrettsråds årsmøte 19.03.2019.
Forslag fra Halden basketballklubb til årsmøte 2019 i Halden idrettsråd
angående revisjon av halltidstildelingen fra sesong 2019/2020.
Halden basketballklubb takker for invitasjon til HIR sitt årsmøte 19. mars 2019 kl.
18.00 og innsender følgende forslag vi ønsker behandlet der:
HBBK er som alle byens klubber smertelig klar over den trange treningssituasjonen
for byens hallidretter, og den utfordringen det er for HIR å fordele halltider på en mest
mulig riktig, rasjonell og rettferdig måte.
HBBK har imidlertid notert seg at gjeldende fordeling av halltid nå i mange år kun har
vært videreført nærmest uendret.
Behov, antall aktive medlemmer og klubber er under stadig endring. HBBK ligger
inne med driftsøkning nå fra kun ett lag i seriespill og to aktive lag, til nå 3 lag i
seriesspill, og 2 øvrige lag for barn født 08/09 og 10/11 i regulær trening, snart også to
egne pikelag i tillegg til disse 5 – altså snart 7 operative lag – med ditto økning av
aktive medlemmer.
Styret i HBBK vil måtte skrinlegge denne satsningen/økningen om klubben ikke fra
sesongen 2019/20 kan bli tildelt noe mer halltider og mer hensiktsmessige
treningstider og steder.
Vi fremmer derfor forslag om at halltidsfordelingen nå må undergis en større og
kritisk revisjon og ikke lenger bare videreføres fra år til år, som det er gjort i de senere
år – nettopp av hensyn til slike endringer – herunder om det er behov for å foreta
omprioriteringer mht. fordelingen av halltid mellom dagens klubber/brukere – evt. se
på ytterligere hallressurser i kommunen.
Selv om basket er en lite ressurskrevende sport med bred appell, har vi som klubb et
særlig problem med at kun noen få av byens haller og gymsaler har rett utstyr for vår
sport.
Vi tenker her særlig på vårt behov for «hengekurver» i store haller, og i mindre
gymsaler behovet for justerbare i høyde basketkurver – noe få skolegymsaler er utstyrt
med.
Det er lite inspirerende for en 9– åring å trene på en kurv fast montert i seniorhøyde
3,05 over gulvet.
Halden basketballklubb vil møte på årsmøtet med en eller to fra styret.
Med hilsen
Sven Stranger
Leder Halden basketballklubb

