Retningslinjer ved representasjon for Moss Badmintonklubb.
For ledere og spillere. Gjeldende fra 1.8.2017
Overordnet
Uttak skjer på bakgrunn av innstilling fra trener. Innstillingen skal skje på bakgrunn av
en helhetsvurdering der forhold som resultater, utviklingspotensial og treningsinnsats
skal vektlegges. Sportskomiteen har det budsjettmessige og politiske ansvaret. Det skal
svært tungtveiende grunner til for å overstyre innstillingen fra trener.
Antall spillere som tas ut må reflektere budsjettet, og som hovedregel skal aldri mer enn
halvparten av de påmeldte spillerne være tatt ut.
Sportskomiteen offentliggjør en offisiell reiseplan for alle «langturer». Denne skal
minimum inneholde:
-

Overnattingssted
Avreisetidspunkt (fly/tog/buss der hvor dette er relevant)

Alle uttatte spillere må forholde seg til denne planen, og bestiller selv billetter på
billigste måte som refunderes av klubben dersom de blir tatt ut.
NB! Bilag må sendes inn senest 2 uker etter endt turnering sammen med ferdigutfylt
reiseregning.
Uttak offentliggjøres snarest etter at påmeldingsfristen har gått ut.
De som blir forespurt om å kjøre til turneringer får dekket kr. 3,- pr km i tillegg til
bompenger /ferge o.l.
Mat er alltid på egen regning til både lagspill og turneringer. Offisiell trener og evt.
lagleder får dekket reise, opphold og diett etter fastsatte satser.
Spillere som tas ut av klubbens trenerteam må ha betalt kontingent og eventuelle
utestående egenandeler for å kunne bli tatt ut.
For U13 og U15 klassen praktiseres følgende
1. Sportskomiteen offentliggjør så tidlig som mulig klubbens reiseopplegg.
a. Rimelig flyavgang som passer til invitasjonen dersom turneringen krever
flyreise.
b. Felles overnattingssted for MoBK spillere dersom turneringen krever
overnatting.
2. Klubben dekker kostnader til trener som alle deltagere får lik tilgang til under
forutsetning av at reiseopplegg i punkt 1 følges.

3. Klubben kan dekke startkontingent for alle påmeldte MoBK spillere dersom
budsjettet tillater dette under forutsetning av at reiseopplegg i punkt 1 følges.
Øvrige kostnader dekkes av den enkelte.

Lagspill:
Klubben dekker startkontingent, ballforbruk og evt. overnatting for spillere og lagleder.
For elitelaget vil også reise bli dekket. Det er lagleders plikt å gjennomføre lagspill så
kostnadseffektivt som mulig.
Rankingturneringer:
I turneringer som ikke innebærer overnatting (f.eks. i Oslo området, Sandefjord o.l.),
dekkes startkontingent, ballforbruk og reisekostnader mot en egenandel på kr. 500,-.
I turneringer som innebærer overnatting (f.eks. Kristiansand, Bergen o.l.) dekkes
startkontingent, ballforbruk, reisekostnader og overnatting mot en egenandel på kr.
1.000,-.
Dersom reelle kostnader i helt spesielle tilfeller er lavere enn egenandelen, faktureres
også uttatte spillere for reelle kostnader.
Landslagssamlinger / talentteam
Klubben dekker 50% av egenandelen til NBF og 50% av reisekostnadene etter billigste
alternativ. Øvrige kostnader dekkes av den enkelte spiller.
NM senior / NM junior / U23 mesterskapet / UBM
Som for rankingturneringer. Banketten kan dekkes etter nærmere vurdering både for
spillere og lagleder der hvor dette er relevant.
Veteranmesterskap:
Spillere dekker alle kostnader selv.
Trenerseminar / kurs:
Klubben dekker evt. egenandel for seminaret / kurset, samt overnatting og diett.
Transport dekkes av deltakeren selv dersom ikke annet er avtalt.
Diett:
Diett kr. 350,- pr. døgn og kr 175,- ved reise fra 6-12 timer.

Retningslinjene er revidert og vedtatt i styremøte 30.05.2017

