ÍBV íþróttafélag – Fyrirmyndarfélag ÍSÍ

Ferðir í yngri flokkum félagsins
Innanlandsferðir:
Unglingaráð stefnir á að flokkarnir fari á mót sem eru fyrirfram ákveðin og hefð
komin á. Foreldraráð á að geta gengið að möppu um viðkomandi mót.

Handknattleikur:
7. flokkur fer á svampboltamót á Selfossi
6. flokkur spilar á Íslandsmóti í 6 manna bolta (túrneringar)
5. flokkur spilar á Íslandsmóti (túrneringar)
4. flokkur spilar á Íslandsmóti
3. flokkur spilar á Íslandsmóti

Knattspyrna:
Hefð er fyrir því að 4. – 7. flokkur taki þátt í einu opnu móti að sumri. Skipulagning
þessa móta er alfarið í höndum þjálfara og foreldraráða.
Stúlkur í 3. flokki hafa farið annað hvert ár á Gothia Cup í Svíþjóð.
Stúlkur í 4. flokki hafa farið á Rey Cup ??
Stúlkur í 5. flokki hafa undanfarin árið farið á Tm mótið í Eyjum (önnur helgi í júní)
Stúlkur i 5. til 7. flokk hafa undanfarin ár farið á Símamótið (önnur/þriðja helgi í júlí)
Drengir í 3. flokki hafa farið annað hvert ár á Gothia Cup í Svíþjóð.
Drengir í 4. flokki hafa farið á Rey Cup í Reykjavík
Drengir í 5. flokki hafa farið á N1 mótið á Akureyri (fyrsta helgi í júlí)
Drengir í 6. flokki hafa farið á Orkumótið í Eyjum (fjórða helgi í júní)
Drengir í 7. flokki hafa farið á Norðurálsmótið á Akranesi (þriðja helgi í júní)

Utanlandsferðir:
Stefnt er að því að fara með 3. fl. drengja og stúlkna í knattspyrnu í utanlandsferð
til keppni annað hvert ár (slétt ártöl) og með 4. fl. drengja og stúlkna í handknattleik
annað hvert ár (oddatölu ártöl). Um þessar ferðir gilda sömu reglur og um
sumarmót, þ.e. ætlast er til að hver iðkandi safni fyrir ferðinni að sumu eða öllu
leyti. Utanlandsferðir flokkanna skal tilkynna til Unglingaráðs fyrir 15. janúar sama
ár. Flokksráð á að geta gengið að möppu um viðkomandi mót.
 Unglingaráð stefnir á að flokkarnir fari á mót sem eru fyrirfram ákveðin og
hefð komin á.
Í samráði við yfirþjálfara deildarinnar:
 Yngri iðkendur eru í einhverjum tilfellum nauðsynlegir í þessar ferðir til að fylla
upp í lið og þarf ósk um það að berast frá þjálfara til unglingaráðs fyrir 15. mars.

Undirbúningur
Við skipulagningu þátttöku í mótum er best ef hægt er að virkja alla
foreldra/forráðamenn til þátttöku í undirbúningi móts eða á meðan á móti stendur.
Sjá þarf til þess að einn til tveir aðilar taki að sér fararstjórn og hafi þannig
yfirumsjón og samræmi hlutverk annarra foreldra/forráðamanna. Einn aðili er
liðsstjóri með hverju liði, einn til tveir eru í svefnnefnd (ef ekki gengur að manna
fararstjórn) og tveir í matarnefnd. Ef flokkur sendir fjögur lið (t.d. a, b, c og d lið) þá
margfaldast framangreindur fjöldi með fjórum. Liðsstjórar fylgja liðum sínum frá
mætingu á mót og þangað til keppni líkur á daginn. Liðsstjórar ákveða þátttöku
foreldra í að taka börnin frá skipulögðu starfi þeirra yfir daginn. Liðsstjórar afhenda
börnin fararstjórum sem sjá um börnin til morguns, fer með börnin í morgunmat
og afhendir liðsstjórum fyrir keppni dagsins. Matarnefnd sér um að útvega mat fyrir
mót og lækka þannig uppihaldskostnað á mótum því yfirleitt er bara hluti máltíða
innifalinn í mótsgjaldi. Matarnefndin hefur yfirumsjón með framreiðslu matar á
meðan á mótum stendur og virkjar aðra foreldra til starfans. Engin börn í ÍBV
Íþróttafélagi hafa þátttökurétt á mótum nema æfingagjald hafi verið greitt.

