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Retningslinjer for samlinger i HILAF
1 Hva retningslinjene gjelder for
Retningslinjene gjelder for gjennomføring av samlinger i regi av Hakadal IL alpin & freeski
(HILAF). Alle foresatte har plikt til å sette seg inn i retningslinjene før utøvere meldes på
samlinger.
2 Antall deltakere på samlinger
Minimum antall for gjennomføring av samlinger over to eller flere samlingsdøgn i regi av
HILAF er 4 deltakere.
Minimum antall for gjennomføring av enkeltstående samlingsdager i regi av HILAF er 3
deltakere.
Ved samarbeid med andre klubber kan ovennevnte avvikes etter sportslig leders vurdering.
3 Voksentetthet på samlinger
For å gjennomføre samlinger med overnatting, skal voksentettheten minst være som følger:
U14/U16: 1 voksen pr. 6 barn
U12/U10: 1 voksen pr. 4 barn
U8 og yngre: 1 voksen pr. 3 barn
Det skal uansett være med minimum 2 voksne (trenere/foresatte) på samling, slik at dersom
det skjer noe som medfører at en voksen må forlate gruppen, så vil det alltid være en voksen
igjen.
4 Samlingskostnader
4.1 Generelle regler
Trenernes lønn/honorar blir dekket av klubben gjennom treningsavgiften, og skal ikke inn i
regnskap/budsjett for samlingen. Trenernes kostnader til overnatting, heiskort, mat og
transport i forbindelse med samlinger dekkes inn i henhold til punktene under.
Utøvere som deltar på samlingsdøgn utover samlingsplan for sin aktuelle gruppe betaler kr
300 i treningsavgift per ekstra treningsdag.

4.2 Freeskigruppa
Trenernes kostnader til overnatting, heiskort, mat og transport fordeles på løperne.
Utøvere som deltar på samlingsdøgn utover samlingsplan for freeskigruppa betaler 300,kr/døgn i treningsavgift per ekstra dag.

4.3 U10 og U08/rekrutt
Trenernes kostnader til overnatting, heiskort, mat og transport fordeles på løperne.
Utøvere som deltar på samlingsdøgn utover samlingsplan for U08/U10 betaler kr 300 i
treningsavgift per ekstra treningsdag.
4.4 U12
Trenernes kostnader til overnatting, heiskort, mat og transport er inkludert i treningsavgift
(treningsavgift + andel samlingskostnader).
Utøvere som deltar på samlingsdøgn utover samlingsplan for U12 betaler kr 300 i
treningsavgift per ekstra treningsdag.
4.5 U14/U16
Trenernes kostnader til overnatting, heiskort, mat og transport er inkludert i treningsavgift
(treningsavgift + andel samlingskostnader).
Utøvere som deltar på samlingsdøgn utover samlingsplan for U14/U16 betaler kr 300 i
treningsavgift per ekstra treningsdag.
4.6 Hospitering
JR 1 utøvere eller utøvere fra andre klubber som hospiterer dvs. som deltar på samlingsdøgn
med U14/U16 betaler 400,- kr/døgn i treningsavgift i tillegg til andel felleskostnader.
5 Foresattes deltakelse og utgifter
5.1 Foresattes deltakelse på samlinger
For å få kunne gjennomføre mange skidager innenfor fornuftige økonomiske rammer,
beslutter samlingsansvarlig i samarbeid med trenere hvor mange voksne som må være med
for kjøring, og for å opprettholde et minimum antall voksne på samlingen. Dette
kommuniseres til hele treningsgruppen før avreise.
Kjøring til samlinger skal gå på rundgang mellom foresatte, og det forutsettes at alle bidrar i
løpet av samlingssesongen.
Samlingsansvarlig sørger for at kjøring og deltakelse på samlinger fordeles rettferdig på
foresatte i gruppen gjennom sesongen. Det skal føres oversikt over dette på egen liste.
Alle foresatte som deltar på samling, dekker selv alle kostnader til opphold.
Disse kostnadene gjøres opp direkte, og holdes utenfor samlingsregnskapet.

5.2 Foresattes deltakelse på samlinger i Mellom-Europa
Ved eventuell samling i Mellom-Europa vil det bli laget et eget reglement for fordeling av
oppgaver og utgifter.

5.3 Foresattes bistand under trening
Foresatte som er med på samling forventes å være med å hjelpe trenerne både i bakken og
før/etter trening. For hver samling der det er nødvendig med bistand fra foreldre i bakken
skal klubben finansiere inntil to trenerkort i tillegg til hovedtrener som benyttes av foreldre
som bistår på samlinger. Formålet med instituttet er at dette er egnet til å engasjere
foreldrene i bakken på samlinger, samt at det bidrar til å holde kostnader til ekstra trenere
nede i de tilfeller foreldre kan bistå i stedet.

6 Påmeldinger til samlinger
Alle påmeldinger til, og betaling av, samlinger gjøres gjennom de verktøy styret til enhver tid
bestemmer. Påmeldingen er gyldig når betaling er gjennomført. Pr 01.09.21 benyttes Spond.
7 Avmeldinger til samlinger
Avmeldinger til samlinger kan gjøres innen de frister som er angitt for den enkelte samling.
Klubben forplikter å opplyse om dette under samlingsinformasjon som legges ut ved
påmelding.
Hvis løpere meldes av samlingen etter frister som er angitt av klubben må de være med og
dekke kostnader som ikke kan kanselleres, samt andel av felleskostnader.
8 Sykdom
Ved avmelding til samlinger p.g.a sykdom må utøvers reiseforsikring benyttes for refusjon av
kostnader.

9 Samlingsregnskap – oppgjør
Det skal føres oversikt over hvem som er med på samlinger, felles transport, hvor mange
overnattinger og skidager den enkelte deltar på.
Alle bilag skal nummereres og føres inn i reiseregningsskjema.
Dette oversendes samlingsansvarlig innen 7 dager etter hjemkomst fra samling. Regninger
skal spesifiseres med hvem som er med og om dette er en løperutgift, trenerutgift, eventuelt
utgift som skal henføres til utøvers foresatt. Eventuelt enkeltutøver som dette gjelder skal
føres på.
Samlingsansvarlig er ansvarlig for å samle inn bilag og sette opp komplett oversikt over alle
kostnader som har påløpt på samlinger. Oversikten skal inneholde oversikt over hvem som
var med og når de var med. Denne oversikt sendes til kasserer innen 10 dager etter avsluttet
samling.
Samlingsregnskap skal gjøres opp fortløpende etter den enkelte samling.

Foresatte plikter å gjøre opp samlingskostnader innenfor de betalingsfrister som er satt av
klubben.
11 Bruk av alkohol og rusmidler
HILAF følger Norges idrettsforbunds retningslinjer for bruk av alkohol og andre rusmidler:
Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkohol/ rusfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og
unge og ikke nyte alkohol eller andre rusmidler i samvær med utøvere i denne alder.
Dette gjelder også for foresatte som er med på samlinger.

