Rutiner for stevner og leirer

Bakgrunn
Skal vi i Vestkantsvømmerne kunne gi best mulig tilbud til våre utøvere må vi ha
noen regler / rutiner som den enkelte må følge. Dette også for å greie å holde utgifter
for trening og stevner på et så lavt nivå som mulig. Dette dokumentet gjelder i
forbindelse med planlegging, før reisen/stevnet, og rutiner for selve reisen/stevnet.

1. Planlegging av stevner/leirer:


Alle stevner og leirer som svømmerne skal delta på pr. sesong skal settes opp
i terminlisten og publiseres i god tid før sesongstart. (Bør være godkjent og
klar for publisering ved forrige sesong slutt).



Når terminliste er publisert blir det sendt melding til alle i A- og B- gruppene
om at terminlisten er publisert og at foresatte/utfordrere må gi beskjed innen
en gitt dato om der er stevner de ikke skal delta på. Dette gjelder spesielt
utenbys stevner hvor vi bestiller flybilletter tidlig for de som allerede er
kvalifiserte.



Når terminliste er godkjent skal reisebestiller prøve å finne rimeligste alternativ
reise og opphold for svømmere og reservere dette (med unntak av flybilletter
som må bestilles etter påmelding.) Ved enkelte større turer kan reisebyrå
benyttes. Avmelding etter at flybilletter er bestilt må dekkes av egen
reiseforsikring for den det gjelder.



En del arrangører har allerede inngått avtaler med hoteller, catering firmaer og
skoler for overnatting. Disse kan være hensiktsmessig å benytte seg av.



Kalkuler utgifter til opphold, reise, inkl. utgifter for trenere på stevnet/reisen, og
send disse til vurdering av økonomi ansvarlig. Sammen fastsettes prisen for
stevnet/turen.



For utenbys turer/stevner skal påmelding gjøres så raskt som mulig.
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2. Invitasjoner og påmeldinger


Det er foresatte/utøvere selv som melder på til turer. Trener i A-gruppen
melder på øvelser til stevnet. For alle andre må foresatte/utøver også melde
på til stevnene, men avtale med trener om hvilke øvelser den enkelte skal
meldes på.



Når det gjelder deltakelse på kvalifiserte stevner er det trener som avgjør om
utøver har oppnådd klubbens krav for å delta. (For deltaker som ikke har
oppnådd klubbens krav for deltakelse, og som ønsker å delta allikevel, må da
betale hele turen selv og vil ikke få støtte fra klubben.)



De ganger spørsmål om påmelding til utenbys stevner kommer i god tid før
innbydelsen til stevne blir lagt ut, vil invitasjon til stevne bli sendt ut i etterkant
til den påmeldte. Dette vil bli merket i innbydelsen.



Når invitasjon til stevne kommer blir den publisert på
http://vestkantsvommerne.no/aktiviteter/kategori/arrangement/ og informasjon
vil bli sendt ut. Er det trener som melder på til stevne, blir dette merket i
invitasjon. (Den som publiserer invitasjon avklarer dette med trener i forkant.)
Er det foresatte/utøver som skal melde på, settes påmeldingsfrist ca. 10 dager
før påmelding til klubben som inviterer til stevne.



Alle hovedtrenere vil få kopi/informasjon når invitasjon er sendt ut.



Påmelding etter frist er ikke tillatt. Dette gjelder ikke i de tilfeller krav om
deltakelse til stevne blir tatt etter påmeldingsfrist (gjelder stort sett A- og Bgruppene). Ved enkelte stevner/leirer/turer er det mulig for å etterbestille, men
da mot et ekstra gebyr. Dette vil bli oppgitt i innbydelsen.



Ved utenbys stevner med felles reise er det oppgitt pris som gjelder. Det blir
kun bestilt transport, overnatting og mat til de som melder seg på innen frist.
Det blir ikke gitt avslag om noen utøvere ikke benytter seg av hele tilbudet
(som f.eks reiser eller overnatter sammen med foreldre). Men om noen melder
seg på og ikke benytter seg av hele tilbudet må dette oppgis ved påmelding.
Felleskostnader må betales av alle, selv om de ikke reiser i klubbens regi.



Etter påmeldingsfrist får reisebestiller og trener liste for gjennomsyn. Trener
må gi reisebestiller godkjenning for bestilling så raskt som mulig etter mottatt
liste.
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3. Invitasjon til reise og opphold:
Legges ut på hjemmesidene til VS via Stevner/aktiviteter med følgende innehold:











Opplysninger om reisens formål (stevnes navn etc) og varighet
Informasjon om reise og overnatting (stevne- og overnattingssted)
Kostnader for reise og opphold. Spesifiser hva som inngår i pris og hvem
prisen gjelder for (frokost, lunsj, middag, kantmat, transportutgifter etc)
Er det behov for det skal det søkes etter en reiseleder – en representant av
foreldrene. Han / hun skal være til hjelp for trener.
Bindende påmelding. Er det muligheter for å melde på etter frist – sett inn et
gebyr for etter påmelding.
Er reise og overnatting av slik art at utgifter blir fordelt mellom de påmeldte,
ved f.eks leie av buss, må det opplyses om at vi reiser sammen og det ikke er
muligheter for fratrekk i pris om en ordner transport og overnatting selv. Er en
svømmer påmeldt er det ikke muligheter for å få fratrekk for dette i ettertid.
MEN er det svømmer som ikke benytter seg av tilbudet og order egen
transport og overnatting, må dette meldes i fra ved påmelding. Kommer
avbestillinger og andre endringer etter frist skal dette sendes til kontaktperson
oppgitt for reise (reisebestiller) og ikke via trener. (Trener skal kun ha melding
om avbud på øvelser på stevne.)
Ved avbestilling må svømmer selv dekke alle utgifter som
Vestkantsvømmerne ikke får tilbake, som med flybilletter og annet opphold
som ikke kan avbestilles uten kostnader.
Alle må ha egen reiseforsikring.

3. Etter påmeldingsfrist / før stevne - reise:





Alle opplysninger – invitasjoner, deltakerlister osv lagres under gjeldende
stevne på http://vestkantsvommerne.no/aktiviteter/kategori/arrangement/
Foresatte/utøver må sjekke deltakerliste i god tid før stevne. Er det feil må det
meldes pr. mail til stevne@vestkantsvommerne.no snarest.
Ved avmelding rett før stevnestart må dette meldes til hovedtrener, som igjen
melder til de trenere som deltar på stevne.
Ved deltakelse på stevner skal alltid utøver kontakte trener før og etter
heatene. Utøver skal ikke gå til foreldre før etter han/hun har snakket med
trener.
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Opplysninger om reise og opphold som ikke er blitt gitt tidligere, skal
publiseres i god tid - og senest 1 uke før avreise.



Det skal alltid informeres om hva en svømmer skal ha med på turen.
F.eks:
o Pass/bevis til flyreise
o Forsikringskort og Helsetrygdekort ved reiser utenlands
o VS t-skjorte/effekter
o Lommepenger
o Badebukse/drakt, briller, badehette, håndklær
o Drikkeflaske merket med navn
o Laken og dynetrekk/putetrekk



Er ikke det blitt sagt i invitasjon om hvem som skal være trener, må dette
opplyses sammen med det andre minst 1 uke før avreise.

4. På reisen:







Det er trener, og i samarbeid med eventuelle reiseledere, som har ansvar for
at alle utøvere kommer trygt tur/retur, og at ingen blir glemt på veien.
Reisebestiller leverer oppdatert liste over alle som skal reise til trener og
reiseleder i god tid før avreise. (Mottar ikke trener listen, må han/hun
etterspørre denne hos reisebestiller.) Listen skal inneholde navn på svømmer,
evt. gruppe (om det er fra flere grupper) og kontaktinfo til foreldrene.
Reiseleder tar kontakt med trener i forkant av reisen/stevne og avtaler detaljer
rundt kantmat, frokost, og hjelp på kanten. (NB! Det er kun utøvere som har
valgt hele pakken med overnatting og kantmat som kan benytte seg av tilbudet
med kantmat. Gjelder spesielt reiser som familietur til Stord og Førde)
Det er foreldres ansvar å se til at svømmer blir hentet enten ved buss eller fly
ved hjemreise (møt opp i god tid). Men trener eller reiseleder skal ikke forlate
stedet før han/hun har forhørt seg med svømmerne som står igjen, om alt er
ok angående henting. Det er trener sitt ansvar at dette blir etterfulgt (enten
han/hun gjør dette selv eller avtaler med reiseleder)

