
 

 

Vid ev. frågor kontakta  
Johanna Andersson 
Projektledare Idrottsskolan/ 
Badmästare 
johanna.andersson@hylte.se 
Tfn 0345-180 95 

 
Hylte kommun i samarbete med Rydöbruks IF, 
Hylte Volley, Hylte Ryttarförening, 
Bordtennisklubben Hylte, Hyltebruks Tennisklubb, 
Handbollsklubben Hylte, Rydögymnasterna, 
Hyltebruks IF, Innebandyklubben Nissan, 
Skidklubben Hylte , Bowlingklubben Turbo  och 
Torups Sportskytteklubb 
 

Information om Idrottsskola 
 
Vad är en Idrottsskola? 
Idrottsskolan är ett samarbete mellan olika idrottsföreningar och Hylte 
kommun, i syfte att uppmuntra till rörelseglädje. 
Idrottsskolan riktar sig till alla barn som går i årskurs 2 (till hösten) och 
bor i kommunen. Barnen får under ett läsår prova på olika idrotter som 
föreningarna bedriver. Vem vet, kanske hittar ditt barn en ny idrott som 
de tycker är rolig, som de inte hade provat på annars? 

 
När 
Tisdagar kl. 17.00-18.30, vid 4 tillfällen under läsåret sker sammankomsten på en lördag  
kl. 10.00-11.30  
 
Avgift 
150 kr i avgiften ingår en vattenflaska och en T-shirt.  
 
Anmälan 
Görs via bifogad blankett, eller via online-formuläret som finns på kommunens hemsida, 
www.hylte.se/idrottsskola2012  
 
Information 
Idrottsskolan startar den 21 augusti 2012 med en upptaktsträff på Örnvallen, och avslutas 
med diplomutdelning den 14 maj 2013. Vid dessa två tillfällen bjuder vi på fika.  
Vid upptaktsträffen får barnen ett schema med tider och datum för sammankomsterna, var 
de ska vara, samt vilken förening som ansvarar för respektive sammankomst. Tillsammans 
med den informationen kommer även föreningarna att skriva lite bra att veta om deras 
verksamhet, och vad man ska tänka på för just den idrotten. 
 

Idrottsskolan vill: 
 

 Ge alla barn möjlighet att prova på många idrotter, till en mindre summa pengar. 

 Ta emot alla barn oavsett förutsättningar till utrustning. 

 Ge alla barn den allsidiga träning som behövs som grund om man vill bli riktigt duktig 
i någon idrott. 

 Ge alla barn en idrott som innebär utmaningar, stimulans, utveckling, självkänsla och 
glädje!  

 Ge alla barn chansen att leka och ha roligt, samtidigt som de tränar viktiga bitar som 
motorik, teknik, samarbete, hänsyn, relationen och så vidare. 

 Via leken utveckla barnet fysiskt, socialt, emotionellt och intellektuellt.  

 Ge alla barn en starkare självkänsla och ett starkt självförtroende. 

 Vill ge barnen en möjlighet att idrotta i en blandad grupp med flickor och pojkar. 

 Ge föreningarna en möjlighet att visa upp sin verksamhet. 
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