
 

Retningslinjer for deltagelse på turneringer/cuper   

i regi av Eidsvåg IL 
 

Signeres og returneres til lagleder  

| 
Retningslinjene er til for at unge fotballspillere skal oppleve turen stimulerende, foreldre skal kunne 

kjenne seg trygge når de sender sine unger av sted i regi av Eidsvåg IL og alle i klubben skal ha et felles 

mønster å forholde seg til.  

 

Retningslinjene gjelder for reiser som strekker seg over mer enn en dag.  

 

 

Retningslinjer for reiser for spillere i klassene småjente/-guttelag til juniorlag 

 
1. Det skal alltid være lagledere eller reiseledere innkvartert med spillerne.  

 

2. Innereglene som gjelder på innkvarteringsstedet skal følges av alle spillerne.  

 

3. Spillerne skal være minst to sammen når de får gå på egenhånd  

 

4. Spillerne skal alltid gi beskjed til leder om hvor de går og når de kan ventes tilbake dersom de 

ønsker å forlate boområdet eller andre steder spillergruppen er samlet. Som hovedregel skal 

spillergruppen være samlet under hele turneringen med mindre endringer gjøres av lagledelsen.  

 

5. Spillere og lagledelse skal vise god oppførsel og være gode representanter for Eidsvåg 

Idrettslag både på og utenfor banen. Dette gjelder også språkbruk overfor medspillere, 

motspillere og dommere.  

 

6. Alkohol og andre rusmidler er forbudt å bruke, kjøpe eller ha i sin besittelse. Dette gjelder også 

for de over 18 år samt reiseledere/trenere/lagledere som reiser i regi av Eidsvåg IL. 

 

7. Medlemskontingenten skal være betalt før du reiser pga. spillerforsikring og spilleberettigelse. 

 

Brudd på retningslinjene fører til reaksjon mot aktuelle spillere etter vurdering fra lagledelse.   

 

Brudd på retningslinjen punkt 6 vil uten videre diskusjon føre til øyeblikkelig hjemsendelse (evt. at 

foresatte selv henter spiller) for foresattes regning. Styret i Eidsvåg IL orienteres om alvorlige brudd på 

retningslinjene. Evt hærverk på bosted/idrettsanlegg står lagledelsen til ansvar for , men dette ansvar vil 

overføres foresatte.  

 
Hilsen styret i Eidsvåg Idrettslag 

 

 

 

 

Jeg er kjent med reglene og vil rette meg etter dem slik at vi får en fin tur:  

 

 

 

  (dato)    (Spillerens underskrift) 

 

 

Jeg/vi er kjent(e) med reglene for turen:  

 

 

 

  (dato)    (Foreldre/foresattes underskrift) 


