
  

 

 

 

Lägerregler 
 

Göteborgs Slalomklubbs lägerregler framgår nedan.   

 

Lägerkostnader 

Samtliga läger genomförs i princip enligt självkostnadsprincipen. Ev. överskott går 

till klubbens verksamhet och är viktigt för att kunna bedriva vår verksamhet. Priset 

kan justeras vid väsentligt förändrade valutakurser. Alla lägerdeltagare måste vara 

medlemmar i GSLK och ha betalt medlemsavgiften och träningsavgiften innan av-

resa. 

  

Avanmälan 

Anmälan till läger är bindande. Om någon avanmäler sig och detta medför att vi får 

en tom plats, som klubben måste betala, kommer vi ej återbetala denna del av läger-

kostnaden. Vid sjukdom kan återbetalning från klubben eventuellt göras.  

  

Om det blir överfullt 

Normalt gäller anmälningsordning för deltagare. Om annat gäller framgår detta i så 

fall av inbjudan. 

 

Lägerprogram 

Definitivt program skickas normalt ut till alla deltagare innan avresan. 

 

Lägerregler  

• GSLK:s alkoholpolicy och trafikpolicy gäller (se separata dokument).  

• Läggtider gäller. Normalt klockan 21.00 för C-åkare och yngre och klockan 

21.30 för B-åkare och 22.00 för A-åkare och juniorer. Lägeransvariga beslutar 

om tider.  

• Hjälm och ryggskydd är obligatoriskt för alla som tränar och tävlar.  

• Alla under 15 år skall ha en ansvarig vuxen med sig på lägret.  

• Deltagande i träningspassen är obligatoriskt. Tränares och ledares anvisningar 

ska följas. Synpunkter på träningsupplägg, gruppindelning m.m. ska framföras 

till lägerledningen, inte till de enskilda tränarna. 



• För att skapa bästa trivsel på lägret gäller det att vi alla har en kamratlig atti-

tyd och vårdat språk. 

 

Föräldrahjälp  

Vuxna som reser med på lägret förutsätts att hjälpa till  med vissa uppgifter. 

• Hjälpa till med mat  

• Se till att alla håller läggtider 

• Ansvara för att alla barn/ungdomar håller på regler 

• Kolla att ingen känner sig utanför 

• Frakta käppar, hasa bana, sköta tidtagning, filma, m.m. 

 

Ta med 

• Material för skidvård. 

• På inbjudan för läger framgår om sänglinne, handduk, städartiklar, frukostmat 

m.m. skall med. 

 

Försäkring 

Vi rekommenderar att alla åkare ser över sitt försäkringsskydd innan avresan. Hör 

med ditt försäkringsbolag om vad som gäller. Bäst är i regel att teckna resetillägg, 

som ofta även innehåller avbeställningsskydd, till hemförsäkringen. 

Samtliga klubbar som är medlemmar i Svenska Skidförbundet har en förbundsförsäk-

ring som innebär att klubbens medlemmar är försäkrade. Här kan du läsa mer om för-

säkringen som hanteras av Folksam och gäller för fler än bara de aktiva i klubben, se 

länk till information från Svenska skidförbundet 

http://www.skidor.com/Grenar/Alpint/Tavling/Forakare/Forsakring/   

http://www.skidor.com/Grenar/Alpint/Tavling/Forakare/Forsakring/

