Reisereglement for reiser i regi av Astor FK
Reise til:

_______________________

Dato:

________________________

Navn på spiller:________________________
Lagleder:

________________________

Dette reisereglement for reiser med overnatting for spillere under 18 år er utviklet for å ivareta
spillerens sikkerhet under oppholdet, samt at laget og spilleren fremstår på en god og representativ
måte for klubben og laget. Dette gjelder også i den tid definert som fritid under reisen.










Alle tidspunkter som lagledelsen gir skal til enhver tid overholdes. Gjelder også ved beskjeder
om når det skal være rolig, spesielt på rommet ved kveldstid og lignende.
Alle beskjeder fra Astor FKs ledere skal respekteres uten diskusjon.
Spilleren har ansvar for eget utstyr og egen bagasje. Man skal selv holde orden i dette. Ingen
har noe å gjøre i bagasje som tilhører andre. Dette gjelder også mobiltelefoner/iPod er etc.
Hver dag før leggetid skal hver enkelt rydde rundt sin plass. Ansvar for orden på rommet etter
lagledelsens beskjeder.
Spillere skal gå minimum to i følge utenfor bo-området.
Spillere skal alltid gi beskjed til leder om hvor de går og når de kan ventes tilbake dersom de
ønsker å forlate boområdet eller andre steder spillergruppen er samlet.
Hvis en gruppe spillere skal ut av bo-området, etter beskjed gitt til leder, skal alltid en i
gruppen ha mobiltelefon slik at kontakt kan opprettes.
Det er forbudt å oppholde seg sammen med/i nærheten av store folkeansamlinger (for
eksempel diskotek) uten godkjennelse fra leder i forkant og/eller i følge med leder.
Alkohol, tobakk og narkotika er forbudt å bruke, kjøpe eller ha i sin besittelse.

Spillere og lagledelse skal vise god oppførsel og være gode representanter for Astor FK både på og
utenfor banen. Dette gjelder også språkbruk overfor medspillere, motspillere og dommere.
Brudd på retningslinjene fører til reaksjon mot aktuelle spillere etter vurdering fra lagledelsen. Brudd
på retningslinjenes siste punkt (rusmidler) fører til øyeblikkelig hjemsendelse for foresattes regning.
Daglig leder i Astor FK og styreleder orienteres om alvorlige brudd på retningslinjene.
Det er spillers og foresattes ansvar at alle reisedokumenter er gyldig og medtas på reisen. Skulle
dokumenter mangle som gjør at reisen ikke kan gjennomføres så vil dette står for den enkelte spiller
og foresatte sin regning. Astor FK og lagledelse skal ikke under noen omstendigheter bli belastet for
mangler av dokumenter som den enkelte spiller og foreldre selv skulle stå for.
Både foresatt og spiller skal signere på at de har forstått og aksepterer de ovenstående punkter i
reglementet.
Dato: Trondheim, ___________

Spiller:

Foresatt:

----------------------------------------------Underskrift

---------------------------------------------Underskrift

