Forslag til årsmøte i:

Tromsø tennisklubb 2021

Fra:

Dag Inge Roti

Tittel på forslag:

Tildeling av timer

Forslag:
Mandag (16-22 og fredag (16-20)
Den kritiske perioden for kapasitet og kurs er mandag (16-22)– fredag (16-20). Den totale kapasiteten
er da 84 timer.
Det foreslås at baner fordeles etter følgende retningslinjer i periodene høst 21 og vår 22.
•
•

•
•
•
•

Kurs for barn og ungdom under 20 år prioriteres.
Etter at kurstimer til barn og ungdom er fordelt deles de resterende timene etter
o Organiserte timer med trener 50%. Inkluderer alle kurs og treningsgrupper.
o 25% av timene skal være tilgjengelig for abonnenter
o 25% av timene er løssalgstimer
Trenere og eventuelle andre storbrukere med spesialavtaler kan ikke tegne løssalgstimer mer
enn 2 dager i forveien
Ingen skal ha anledning til å tegne seg for mer enn 2 kurstimer pr uke med mindre det er
ledig kapasitet på kurstimer innenfor den angitte rammen.
Tildeling av abonnementstimer gjøres først etter prioritet og deretter tidligere
abonnementer. Tildelingen kan evt forsøkes gjort i plenum blant interessenter ved diskusjon
og evt loddtrekning ved uenighet.
Timefordeling for hvert halvår skal være klar før hhv 1/1 og 15/8 som skal være
oppstartsdatoer for alle abonnementer.

Øvrige perioder:
Inntil 50% av den daglige kapasiteten kan benyttes til faste timeavtaler slik at det at skal være
minimum 50% ledig for løssalg. Kapasitet regnes etter kl 09.
Det er full anledning til å lage grupper som kan ha faste timeavtaler (abonnementer) uten at disse
skal reguleres av styret eller trenere. Alle deltagere i gruppene skal være medlemmer i TTK.
Pt timer kan ikke reserveres mer enn 2 dager i forveien.
Begrunnelse:
Det ønskes regler som sikrer en banefordeling til alle medlemmer og som også bekrefter at klubben
har prioritet på satsning av barn og unge.
Tromsø 8/3-2021
Dag I Roti_______________
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