UNGDOMSLÄGERPOLICY
Antagen av förbundsstyrelsen 2015-11-14

SYFTE
Syftet med ett nationellt läger för ungdomar är att samla barn och unga från hela Sverige för
att under en helg möta, lära känna, träna och ha roligt med unga aikidotränande utanför den
egna klubben. Dessutom ska lägret vara en naturlig del i att marknadsföra aikido för
ungdomar i Sverige. Därmed är syftet med evenemanget inte bara för att stimulera och
behålla unga utövare utan också för att fungera som en språngbräda för extern
kommunikation och rekrytering.

MÅL






Högt deltagande av ungdomar som tränar aikido från hela Sverige.
Låg kostnad för lägerdeltagarna.
En jämlik fördelning, erfarenhet mellan instruktörerna avseende kön,
klubbtillhörighet och ålder.
Alla stilar bör vara representerade.
Lägret ska bära sina egna kostnader.

ANSVARSFÖRDELNING
Svenska Aikidoförbundet 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.
 Godkänna åldersindelning.
 Bistå arrangören med idéer och tankar kring det praktiska arbetet med lägret.
Arrangören ansvarar för att:
 Presentera en budget.
 Ta fram förslag på instruktörer.
 Boka träningslokaler.
 Ordna med boende.
 Ordna med mat för alla deltagare.
 Marknadsföra lägret.
 Sköta det praktiska arbetet med lägret.
 Göra all information som ska publiceras inför lägret tillgänglig för förbundets
hemsida.
Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70 | info@svenskaikido.se | svenskaikido.se

TIDER/HÅLLPUNKTER
Uppmaning till klubbar att söka om att arrangera nationellt ungdomsläger ska
förbundsstyrelsen skicka senast augusti två år innan lägret ska hållas.
Förbundsstyrelsen ska besluta om var ungdomslägret ska hållas senast januari året innan, för
att ge arrangören möjlighet att boka anläggningar för lägret.
Ungdomslägret ska hållas vart annat år på Kristihimmelsfärdshelgen med start 2017.

ORT
Förbundsstyrelsen beslutar var ungdomslägret ska anordnas. Vid val av ort ska hänsyn tas
till:
 Goda transportmöjligheter.
 Geografisk spridning.
En förutsättning för att anordna ungdomslägret är att arrangören kan ordna med bra
träningslokaler där alla aktiviteter med träning, mat och logi kan lösas.

INSTRUKTÖRER
Arrangören ansvarar för att föreslå instruktörer till lägret. Förslaget ska godkännas av
förbundsstyrelsen.
Följande urvalskriterier ska tas i beaktande:
 Kompetens.
 Kön.
 Ålder.
 Klubb.
 Stiltillhörighet.
Kompetens för instruktörer ska beaktas högst. Följande sker bör tas i beaktande I följande
prioritetsordning.
 Dokumenterad erfarenhet att undervisa ungdomar.
 Tränar och instruerar regelbundet.
 Erfarenhet av att instruera på läger.

EKONOMI
Arrangören har hand om budgetering inför lägret samt redovisning av kostnader och
intäkter efter lägret. Arrangören ansvarar för att skicka in kontrolluppgifter till
Skatteverket.
Budgeten ska godkännas av 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 det nationella ungdomslägret.
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SPONSORER
Alla sponsorer som är aktuella att finnas representerade på det nationella ungdomslägret
ska presenteras för och godkännas av förbundsstyrelsen.

REKLAM
All typ av reklam som är aktuell att finnas representerad på eller i anslutning till det
nationella ungdomslägret ska presenteras för och godkännas av förbundsstyrelsen.

SJUKVÅRD
Det ska finnas bemannade stationer vid varje träningsmatta där sjukvård kan bedrivas för
lättare skador (plåster, tejp, ispåsar etc.). Denna station ska också fungera som kontakt till
sambandscentral för mer krävande skador som kräver sjukhusvård.

KRISHANTERING
Arrangören ansvarar för att det under ungdomslägret finns en fungerande krishantering. En
krisgrupp ska utses av arrangören. Arrangören ska upprätta en krisplan innan lägret.
I händelse av en krissituation ska förbundsordföranden omedelbart kontaktas. All
kommunikation om eventuell krissituation hanteras i första hand av förbundsordföranden, i
andra hand av vice förbundsordföranden.
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