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Syfte
Syftet med Sverigelägret är att samla alla aikidostilar och ge aikidoutövare i hela
Sverige möjlighet att prova på dessa, för att skapa nätverk och sammanhållning
inom Aikidosverige.

Mål
•
•
•
•
•

Högt deltagande av aikidokas från hela Sverige.
Låg kostnad för lägerdeltagarna.
Minst 30 % av instruktörerna bör vara kvinnor.
Alla stilar bör vara representerade.
Lägret ska bära sina egna kostnader.

Ansvarsfördelning
Svenska Aikidoförbundets styrelse ansvarar ytterst för lägret.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att:
•
•
•
•
•

Utse arrangerande klubb(ar) – nedan kallad arrangör
Vara ekonomisk garant för lägret.
Genomföra uppföljning av ekonomin.
Godkänna arrangörens förslag på instruktörer.
Bistå arrangören med idéer och tankar kring det praktiska arbetet med
lägret.

Arrangören ansvarar för att:
•
•
•
•
•
•
•

Ta fram förslag på instruktörer.
Boka träningslokaler med möjlighet till flera parallella pass, samt lokal med
tillräcklig takhöjd för vapenträning.
Ordna boendemöjligheter för deltagare och instruktörer.
Marknadsföra lägret.
Ordna med festlokal/-arrangörer.
Sköta det praktiska arbetet med lägret.
Lägga upp all nödvändig information på webbsidan www.sverigelager.se.
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Tider/hållpunkter
Uppmaning till klubbar att söka om att arrangera Sverigeläger ska
förbundsstyrelsen skicka senast augusti två år innan lägret ska hållas (till
exempel för 2010 skickas uppmaningen ut i augusti 2008).
Förbundsstyrelsen ska besluta om var Sverigelägret ska ligga senast januari året
innan, för att ge arrangören möjlighet att boka anläggningar för lägret.
Lägret ska hållas med 2-årsintervall, just nu på jämna år. Fr.o.m. 2010 hålls
lägret på kristihimmelsfärdshelgen. Lägret ska vara 3-4 dagar.

Ort
Förbundsstyrelsen beslutar var Sverigelägret ska anordnas. Vid val av ort ska
hänsyn tas till:
•
•
•

Goda transportmöjligheter, lätt att ta sig dit.
Aikidodemografin i Sverige, dvs. var det finns många tränande
Var hölls Sverigelägret sist? En viss geografisk spridning mellan åren är
önskvärt.

En förutsättning för att anordna Sverigelägret är att arrangören kan ordna med
goda träningslokaler, möjlighet för samvaro utanför mattan samt logi för deltagare
och instruktörer.

Instruktörer
Arrangören ansvarar för att föreslå instruktörer till lägret. Förslaget ska
godkännas av förbundsstyrelsen.
Följande urvalskriterier ska tas i beaktande:
•
•
•
•
•
•

Kompetens
Kön
Ålder
Region
Klubb
Stiltillhörighet

Kompetens för instruktörer ska beaktas högst. Följande saker bör tas i
beaktande:
•
•
•

Erfarenhet av att instruera på läger.
Är huvudinstruktör i en klubb.
Tränar och instruerar regelbundet.

Istället för att försöka hitta personer som uppfyller alla kriterier, kan man ge
instruktörer från underrepresenterade urvalsgrupper fler pass.
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Ekonomi
Arrangören handhar budgetering inför lägret samt redovisning av kostnader och
intäkter efter lägret. Arrangören mottager träningsavgifter och sköter betalning av
fakturor exempelvis lokalhyra, matthyra etc., samt utbetalning av
kostnadsersättning till instruktörerna. Arrangören ansvarar för att skicka in
kontrolluppgifter till Skatteverket.
Budgeten skall godkännas av förbundsstyrelsen.
Arrangören utser en huvudperson som är ansvarig för ekonomi och bokföring
enligt god redovisning sed. Denna person är redovisningsansvarig inför
förbundsstyrelsen.
Arrangören garanteras en ersättning med 2.000 kr/dag för lägret.
Eventuell vinst tillfaller arrangören. Ersättningen som arrangören erhåller från
Svenska Aikidoförbundet räknas av som en kostnad för lägret.
Eventuell förlust täcks av Svenska Aikidoförbundet under förutsättning att
arrangören gjort sitt yttersta för att marknadsföra och administrera Sverigelägret.
Instruktörer ersätts för kost och logi samt resa, mot uppvisande av kvitton.
Normalt bör inga arvoden utgå till instruktörerna.
Förbundsstyrelsen har inga synpunkter om kringförsäljning (t.ex.
kiosk/budomaterial) så länge det inte går emot de normer som gäller inom svensk
idrottsrörelse. Arrangören ansvarar för att anteckna uppgifter på försäljare vid
lägret i enlighet med Skatteverkets anvisningar. Svenska Aikidoförbundet gör
inget anspråk på eventuell vinst från sidoförsäljning.

Krishantering under Sverigelägret
Arrangören ansvar för att det under Sverigelägret finns en fungerande
krishantering. En krisgrupp ska utses av arrangören. Arrangören ska upprätta en
krisplan innan lägret. I planen ska dessa frågor behandlas:
•
•
•
•
•

Ansvarsfördelning
Informationsspridning
Hantering av media
Kontaktuppgifter till stödresurser tex sjukvård, polis, vårdcentral,
kommunens Posom-grupp (grupp för psykosocialt omhändertagande) m.fl.
Hantering av anhöriga

I händelse av en krissituation ska förbundsstyrelsens ordförande omedelbart
kontaktas. All kommunikation om eventuell krissituation hanteras i första hand av
förbundsstyrelsens ordförande, i andra hand av förbundsstyrelsens vice
ordförande.
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