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H S S  PO L I C Y  F Ö R  L Ä G E R  

Definition

Med läger avses den samlade verksamheten; kost, logi och träning. Arrangeras det övernattning i
samband med träning i hemmabassängen anses det som lägerverksamhet.

I de fall då läger kombineras med tävling beslutar Simkommittén hur stor del som ska belastas 
tävlingsbudgeten respektive lägerbudgeten.

 Organisation

 Lägerverksamheten organiseras av simkommittén.
 Styrelsen beslutar om lägerbudget.
 I lägerbudgeten ingår alla kostnader.
 Deltagande tränare och ledare ansvarar för att planera lägrets innehåll baserat på 

simkommitténs beslut om lägrets syfte och mål.
 Simkommittén ansvarar för bokning av läger.
 Läger utanför Sverige beslutas av styrelsen. 

 Syfte och mål med läger

 Simkommittén ska besluta om lägrets syfte och mål.
 Lägrets mål ska vara i relation till årsmötets, styrelsens och simkommitténs mål.
 Läger ska alltid ha såväl simmål som sociala mål.
 Under lägrets genomförande ska alltid stor vikt läggas vid att stärka gruppgemenskap.

 Tränare och ledare

 Simkommittén utser ansvarig ledare, övriga ledare och tränare till respektive läger.
 Ansvarig ledare är ytterst ansvarig på plats för lägrets genomförande.
 Tränare ansvarar för och genomför träningsverksamheten på lägret.

 Deltagare

 Samtliga deltagare i en träningsgrupp ska erbjudas att delta på läger. Det är inte tillåtet 
att selektera deltagare inom en träningsgrupp, eller ställa speciella krav för få delta på 
läger. Däremot krävs det att man är medlem i den träningsgrupp som lägret är avsett för 
och att man tävlar för HSS. 

 I de fall då andra arrangörer än Harnäs Skutskär Simsällskap erbjuder plats på läger kan 
Simkommittén genomföra uttagning genom ålder, närvaro eller tävlingsprestation.

 I särskilda fall, när man vill anordna ett läger med ett klart uttalat mål, kan lägrets mål 
överordnas träningsgrupp.  När man vill organisera läger med klart uttalade mål ska 
simkommittén samråda med styrelsen. 
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Lägeravgift

 Simmarnas egenavgift ska normalt vara mellan 40-60 procent av lägrets totala kostnad. 
Styrelsen kan besluta i undantagsfall om lägre eller högre egenavgift.

 Egenavgiften får inte vara differentierad för olika deltagare, vilket gäller även om inte 
Harnäs Skutskär Simsällskap är lägerarrangören.

 Simtränande barn till medföljande lägertränare är avgiftsbefriade (inom Sverige).
 Anmälning till läger är bindande. Om man får förhinder att delta är man skyldig att 

betala de kostnader som Harnäs Skutskär Simsällskap drabbas av, dock maximalt 
lägeravgiften. Vid en eventuell avbokning är Harnäs Skutskär Simsällskap skyldig att till 
rimlig omfattning begränsa kostnaderna för den avbokade deltagaren.

 Simmare som inbjuds av DF (distriktsförbund), SDF (specialdistriktsförbund) eller SF 
(simförbundet) att delta på läger betalar egenavgift enligt styrelsens beslut.  
Simkommittén beslutar om eventuellt deltagande i dessa läger. 

Ersättning till tränare och ledare

 Styrelsen beslutar om ersättning till tränare.
 Tränarna ska redovisa sin närvaro på LOK-blankett.
 Ersättningen betalas ut i samband med ordinarie tränarersättningar.

 Lägerplanering

 Simkommittén upprättar en planering för verksamheten där tränings-, tävlings- och 
lägerverksamheten är planerad och budgeterad.

 Ovannämnda planering ska finnas publicerad på vår hemsida.
 Omfattningen av läger ska vara proportionerlig i jämförelse med respektive 

träningsgrupps ordinarie träningsverksamhet.
 Simkommittén ansvarar för att erbjuda/arrangera någon form av läger för alla 

träningsgrupper under verksamhetsåret.
 Styrelsen kan av ekonomiska skäl besluta om annat.


