Veileder l foreldre i Hakadal IL – alpin & freeski
- forventninger, forpliktelser og re gheter
1. Hakadal idre slag
Hakadal IL alpin & freeski (HILAF) er en undergruppe av Hakadal idre slag (HIL), og utøvere i HILAF
skal også være medlem i Hakadal idre slag.
HILs lover gjelder for HILAF, herunder de av Norges idre sforbunds lover det henvises l.

2. Samarbeid – infokanaler
HILAF baserer sin ak vitet på et te og godt samarbeid mellom trenere, foreldre og styret. De e
innebærer at alle må bidra for at klubben være en god arena å bedrive skiidre uavhengig om det er
alpint eller freeski.
HILAF beny er Facebook og Spond for informasjon l foresa e og utøvere. Pr 01.09.21 brukes
følgende kanaler
●

Spond
o Hakadal IL alpin & freeski med undergrupper U8/rekru , U10, U12 og U14/16
o Hakadal jibbegruppe – for informasjon

Trenerne beny er Spond for informasjon om trenings der og oppmøte.
●

●

Facebook:
o Hakadal IL alpin & freeski – intern. For intern dialog
o Hakadal IL alpin & freeski. For ekstern informasjon
o Hakadal jibbegruppe. For nyheter og liknende
Instagram:
o Hakadal IL alpin & freeski
o Hakadal jibbegruppe

Vi oppfordrer alle l å følge oss på Facebook og Instagram.
Det skal avholdes minst e foreldremøte pr treningsgruppe pr sesong.

3. Ansvar – engasjement
Foresa e har ansvar for å se e seg inn i hva som kreves for å drive alpin- og freeskiidre , og har også
det overordnede ansvar for eget barn under trening og renn.
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Foresa e plikter å se e seg inn i klubbens reglement, herunder samlingsreglement og sportsplan.
Norges Idre sforbunds veiviser ligger l grunn for HILAFs ak vitet, og er grunnlaget for foresa es
engasjement. Foresa e skal stø e og mo vere alle utøvere. Dersom utøvere opplever mobbing og
trakassering skal trenere og/eller styret varsles.

4. Gjennomføring av treninger – bruk av Spond
Foresa e skal sørge for at utøvere all d møter i god d, og vel forberedt l trening. Meld fra om
deltakelse eller ikke på Spond i god d før treningen.
HILAFs trenere er ansa e i klubben, og er svært engasjerte. Foresa e skal gi sin stø e l jobben
trenerne u ører, og unngå å gi innspill l utøveren som kan være forvirrende og skape usikkerhet
omkring trening eller trener.
Bistand med lre elegging fra foresa under trening er ønskelig og velkomment.
Foreldre l de yngste barna oppfordres l å være med i bakken sammen med barna, inn l de føler
seg trygge.

5. Samlinger
HILAF har eget reglement som gjelder for gjennomføring av treningssamlinger, som foresa e plikter å
se e seg inn i før påmelding l samlinger.
[Link l samlingsreglement]

6. Renn
Påmelding l renn er foresa es ansvar. Foresa e er også ansvarlig på betaling av påmeldingsavgi . På
skirenn representerer utøvere og foresa e Hakadal IL alpin og freeski, og skal fremstå som gode
representanter for klubben.

7. Utstyr
Sørg for at di barn har sikkerhetsutstyr i henhold l gjeldende regler.
Det anbefales at ski og støvler er i henhold l den gjeldende sportsplanen. Husk at det ﬁnnes mye bra
utstyr l fornu ige priser på bruktmarkedet.
Sørg for at utstyret er i forsvarlig og sikker stand før treninger og renn.
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8. Dugnader
Hakadal IL alpin har fokus på å holde treningsavgi ene på et rimelig nivå. Vi er avhengig av
inntektsgivende dugnader, som sammen med sponsorinntekter, treningsavgi og lskudd er våre
vik gste inntektskilder. Dugnadslister legges ut i Spond i god d før arrangementet. Det er foresa es
ansvar å følge med her.

Oversikt over faste dugnader i HILAF:

Arrangement
Skimesse

Aktuelle
grupper
Alle

Hakkebakkerennet U8/U10/U1
2
Varingskollrennet U14/U16
FIS-renn

Alle

Klubbmesterskap
Telenor
karusellrenn

Alle
U8/U10/U1
2

Tidspunkt

Dugnad

Oktober (lørdag og søndag).
Andre dager kan også være
aktuelle
Januar (søndag)

Obligatorisk for alle – alpint og freeski

Februar (søndag)
Februar/mars (lørdag og
søndag)
Kunngjøres via Spond
Tirsdag(er) i januar, februar
og mars

Obligatorisk for foresa e i aktuell
aldersgrupper, frivillig for andre
Obligatorisk for foresa e i aktuell
aldersgrupper, frivillig for andre
Alle
Frivillig
Ønskelig at alle med barn i disse
aldersgruppene bidrar. De e er en vik g
rekru eringsarena for barna, og ﬁn
læringsarena for de voksne.

8.1. Skimesse:
Vår vik gste inntekskilde i løpet av sesongen, og den vik gste dugnaden. Gjennomføring av skimessa
krever deltakelse fra alle utøverfamilier, både foresa e og de eldre utøverne.

8.2. Andre arrangement/dugnader
Andre arrangementer/dugnader kan være aktuelle, og dersom foreldre har kontakter, se er vi pris på
å kunne ta del i dugnader de skaﬀer oss.

9. Økonomisk stø e l utøvere
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9.1. Økonomisk stø e deltakelse NM
Hakadal IL alpins styre kan vedta økonomisk stø e l deltakelse (startkon ngent, reise, opphold,
trener etc.) i NM, dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

●
●
●

Utøver er medlem i HILAF, og har betalt medlemskon ngent og treningsavgi er for sesongen
Utøver/foresa e må ha delta på minimum 3 obligatoriske dugnader i inneværende sesong
for å være bere get stø e
HILAF må ha økonomi l å dekke rennutgi er
For de ulike gruppene gjelder dessuten følgende:
●

●

FIS- løpere (Jr1, Jr 2 og U21)
o Må ha vært medlemmer i minimum 3 år
o Maks beløp kr 4 000
U14/U16
o Må ha vært medlemmer i minimum 1 år
o Maks beløp kr 3 000

Utøvere/foresa e må selv forsku ere dekning av alle typer rennutgi er. Utgi ene lbakebetales når
underskrevet faktura/bilag foreligger og forutsetningene forøvrig er oppfylte.

9.2. Stø e l internasjonale barnerenn
Det kan søkes stø e l internasjonale barnerenn hvor utøver er u a på vegne av Norges skiforbund
(NSF). Forutsetningene er de samme som for U14/U16.

9.3. S pender
Styret i Hakadal IL alpin kan vedta s pend l enkeltutøvere, begrenset oppad l kr 15.000,- per år.
Økonomisk stø e er avhengig av økonomien i Hakadal IL alpin. De e kan være stø e i forbindelse
med representasjon for Hakadal IL alpin på internasjonale FIS, E-cup eller WC-arrangementer hvor
NSF ikke stø er de e økonomisk.

9.4. Generelt
Hver utøver kan søke ﬂere ganger, men kun en gang pr år. Utøvere som ikke dligere har søkt skal
prioriteres.

9.5. Behandling av søknader og ldeling
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Søknad sendes l styret ved styreleder e er sesongslu og senest innen 30. mai. Styret behandler
søknadene i førstkommende møte, informerer utøver(ne), og utbetaler stø e innen 30.juni.
Ordningen kan endres e er vedtak i styret, men da med et halvt års varsel. Styret plikter å gjøre
ordningen kjent for alle klubbens medlemmer ved å legge ut informasjon på hjemmesidene.
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