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Vestbyen IL Svømmings bestemmelser for leirer og stevner 

Vedtatt av styret 30.10.2016 

Stevnepåmeldinger 
Påmelding til stevner sendes til pamelding@vestbyentrondheim.no inne oppgitt frist på innbydelse. 
Påmelding til stevner er bindende når påmeldingsfristen har gått ut. Startavgift må derfor betales selv 
om man ikke stiller til start, grunnet sykdom eller annet fravær.  
Årsaken til dette er at Vestbyen betaler for innmeldte starter til arrangørklubb ved utløp av 
påmeldingsfrist. Klubben legger ut for alle startene og fakturere den enkelte i etterkant av stevner. 
 
Etteranmelding etter at påmeldingsfristen har gått ut gir en høyere startavgift og står oppført i 
stevneinnbydelsen fra arrangør. 
 
Frafall skal meldes påmeldingsansvarlig eller hovedtrener som gir beskjed videre til gjeldende trener på 
stevnet 
 

Leirer og utenbys stevner med overnatting 
Klubben dekker kostnadene for en reiseleder pr. 10. svømmere for leirer og utenbys stevner med 
overnatting. I enkelte tilfeller kan det være behov for flere ledere for eksempel leirer med overnatting 
på skoler. 
 
Hvem som skal være med som reiseleder besluttes av hovedtrener og påmeldingsansvarlig i klubben i 
forkant av reisen. Det må fremvises gyldig politiattest for Vestbyen IL svømming for å kunne være 
reiseleder.  
 
Hvis reiseleder trenger bil for handling og transport av diverse utstyr, så dekker klubben drivstoff og 
utgifter til ferge og bompenger for reiseleder mot reiseregning. Dette avklares på forhånd. 
 
Reiseregning som skal brukes ligger på klubbens nettside 
http://vestbyentrondheim.no/vestbyen/dokumenter/ 
(Reiseregning side 1 og 2) 
 
 

Tur med felles busstransport og overnatting 
På slike turer er utgifter til bussleie store. Det ytes derfor ingen reduksjon på egenandel om man bruker 
andre reisemåter. Kjøring med egen bil når ikke oppsatt transportmiddel brukes, dekkes ikke av klubben. 
 
Når det ikke er felles transport og det brukes privatbiler på stevner med overnatting og leirer, så dekkes 
dette av klubben dersom en har med seg minst to svømmere i bilen. Kostnader for drivstoffutgifter, 
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fergeutgifter og bompenger dekkes mot reiseregning. Bruk av privatbil på stevner uten overnatting 
dekkes ikke av klubben hvis ikke annet er avtalt på forhånd.  

Kansellering av reiser til utenbys leirer og stevner 

Bestemmelser ved kansellering av deltagelse når påmeldingsfristen er utgått 

Kansellering generelt 

 Gi beskjed til reiseleder eller trener snarest 

 Startavgifter må betales 

 Eventuelt andre utgifter klubben har hatt på svømmer må betales 

 Klubben kan bistå med dokumentasjon mot forsikringsselskap 
 

Kansellering før utgått påmeldingsfrist 

Svømmer betaler ikke noe, men er pliktig til å gi beskjed til den man meldte seg på til! 
 

Transport 

 Kansellering ved felles busstransport (leid buss). Deltager betaler egenandel for seteplass, for å 

dekke sin tomme plass på bussen. 

 Kansellering ved rutebuss; svømmer betaler ikke for dette 

 Kansellering ved privatbil, svømmer betaler ikke for dette 

 Kansellering ved flyreise; Klubben dekker ikke kostnader for bestilte flyreiser som ikke benyttes. 
Her må man bruke egen reiseforsikring. Man må betale klubbens utlegg og få tilbake fra sitt 
forsikringsselskap. 

 

Overnatting 

Kansellering ved hotellovernatting. Dersom hotellrom kan avbestilles uten kostnader for klubben betaler 
man ikke noe. Ellers må dette betales av svømmer eller tas gjennom egen reiseforsikring. 
 
Kansellering ved skoleovernatting. Svømmeren betaler ikke noe for dette. 
 

Hvorfor ikke organisere reise og overnatting på egenhånd 

Vestbyen IL Svømming tilbyr årlig flere utenbys stevner og samlinger for svømmerne. Disse turene er 
fellesreiser som klubben arrangerer. Klubben ønsker at alle svømmerne blir en del av fellesturene som 
arrangeres av klubben. Det å være en del av fellesskapet på en slik tur (overnatte på skole, felles 
transport) skal bidra til en positiv opplevelse for svømmerne.  Trenerteam sammen med reiseleder har 
derfor stor fokus på at svømmerne skal trives og ha de fint på stevner og samlinger.  
Utøvere som har det kjekt og føler seg som en del av et miljø driver på med sporten lengre, trener 
bedre og trives bedre!  


