Beslut i styrelsen den 2010-03-01

Policy för Tränings- och tävlingsverksamheten i Sundsvalls AIK
Aktiva skall delta på träningar och serietävlingar enligt ledarnas anvisningar.
Serietävlingar är obligatoriskt och en av förutsättningarna för uttagning till sanktionerade tävlingar.
Detta gäller samtliga upp till Pojk och F/ä om inte särskilda skäl föreligger. En förutsättning förutom
att delta på serietävlingar är att närvara de träningsdagar tränaren anvisat. Gäller samtliga träningar
den gruppen har i veckan om inte giltig frånvaro meddelats tränaren. Detta gäller även de som inte
kan delta eller är för gamla att delta i serien och att intresset och träningsflit är lika viktigt för alla
oavsett ålder för att bli uttagen på sanktionerade tävlingar utanför distriktet.
Tränarna planerar gemensamt vilken träningsgrupp man skall leda och vilka aktiva som tränar i
respektive grupp. Flytt till andra träningsgrupper avgörs av tränarna gemensamt. Eventuella problem
på träningarna som på något sätt stör eller förhindrar verksamheten beslutar tränarna om åtgärd och
meddelar berörda.
Tävlingsplanering genomförs gemensamt av samtliga tränare för kommande säsong. En säsong vad
gäller planering är normalt halvårsvis januari‐april samt september‐december. Planering görs av vilka
ansvariga ledare som åker med på respektive tävling. Vid tävlingsplaneringen deltar kassören för att
planera tävlingsbudget. Tävlingsplaneringen och dess budget beslutas sedan av styrelsen. Ändringar i
tävlingsplaneringen beslutas av styrelsen och samtliga tränare gemensamt. En inställd planerad
tävling innebär att budgeten för denna skjuts till kommande budgetår om inte annat beslutas.
Tävlingsplanering samt övrig information för aktuell säsong presenteras på hemsidan under rubriken
Tävling.
Uttagning till sanktionerad tävling görs av tränaren för respektive träningsgrupp (Lilla, Mellan och
Elit). En aktiv har inte rätt att åka på en tävling utan att vara uttagen av tränare även om man
bekostar tävlingen själv. Från och med Kvinnor Ungdom och Ungdom har aktiv möjlighet att bekosta
tävling själv. I samråd med tränare skall begäran om detta lämnas till styrelsen för beslut.
Ifylld lista där samtliga uttagna skall vara tillfrågade samt ansvarig ledare till tävling lämnas till
kassören senast torsdag veckan innan aktuell tävling. Anmälan samt betalning av anmälningsavgift
görs av kassören. Eventuella korrigeringar anmäls till kassören som gör anmälan om detta till
arrangerande förening. Ifylld lista där tävlings‐ och reseinformation samt Cup‐avgift sätts upp i
träningslokalen måndag innan aktuell tävling. För att få tävla måste man betalt medlems‐ och
träningsavgift. Har man lämnat besked att åka med efter uttagning men kan inte deltaga måste
avanmälan snarast lämnas till tränarna. Klubben får annars betala startavgiften till tävlingen. Vid
utebliven avanmälan får brottaren själv betala startavgiften.
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Bokning av logi och transportmedel görs av kassören som ansvarar för eventuella ombokningar samt
betalning.
Mat till aktiva bokas om möjligt i första hand av arrangerande förening.
Samåkning skall ske med övriga klubbar om möjligt. Service från föräldrar kan behövas på vissa
tävlingar och skall då beredas plats för transport och logi vid planering. Föreningen ser positivt på att
föräldrar åker med på tävling och delar logi med dom aktiva för att främja engagemang och
delaktighet. För att hålla ner kostnaderna så ser föreningen att föräldrar ställer upp med bil som
alternativ till hyrbuss/bil. I de fall transport av aktiva och ledare sker i föräldrabil erhåller föraren
17/mil i reseersättning mot uppvisande av reseräkning. Detta gäller resor inom länet och
angränsande län och skall vara överenskommet med kassören innan resan genomförs. Vid övertaliga
platser i hyrbuss/bil skall föräldrar erbjudas dessa platser mot skälig ersättning. Intresseanmälan att
ställa upp med bil, som service samt lediga platser anslås i träningslokalen när tävlingsplaneringen är
beslutad. Om stort intresse finns så får lotten avgöra och detta blir turordning för säsongen där alla
intresserade skall få möjlighet att delta under säsongen. Lottning av platser görs av styrelsen utsedd
ledamot tillsammans med av tränarna utsedd tränare.
Samtliga som reser på tävling som aktiv eller förälder omfattas av de regler som tränare och styrelse
gemensamt beslutat i denna samt övriga policy (se Resepolicy mfl under Policy på hemsidan). Vid
överträdelse av reglerna på resa till/från tävling skall ansvarig ledare skriftligen meddela styrelsen
detta snarast. Styrelsen förbehåller sig rätten att stänga av vederbörande från att resa med på
tävlingar.

Denna policy har tagits fram av samtliga Tränare och Styrelsen gemensamt.
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