VÅR VISJON - ALLE PÅ BANEN!
REGLER FOR HIL FOTBALL SINE REISE CUPER I 2012.

VI ER MANGE SOM REISER SAMMEN, DERFOR MÅ VI HA NOEN REGLER SLIK AT
ALLE HYGGER SEG OG FÅR EN GOD OPPLEVELSE.
1: Alle skal følge de beskjeder som blir gitt og respektere lederne.
2: Det skal holdes orden på overnattingssted. Overnattingssted skal ryddes og
være i samme forfatning som når vi kom. Søppel kastes på angitte steder – ikke
på gulvet
3: Dere skal ta hensyn til de andre lag, dvs. ro om kveldene og om morgenen,
noen spiller sent og noen spiller tidlig
Det aksepteres ikke noen form for mobbing
4: Alle skal oppføre seg ordentlig i spisesalen. Rydd etter deg før du forlater
salen
5: Det aksepteres ikke noen form for mobbing
6: Tyveri tolereres ikke!
7: All bruk av rusmidler og tobakk er forbudt!
8: Ta med minst mulig av verdisaker og ta godt vare på disse. Laglederne er
behjelpelig med å passe verdisaker under kamp.
9: Alle bør etterstrebe og spise alle oppsatte måltider, vist man ikke får til dette
eller at det blir servert mat man ikke kan spise må dette måltidet erstattes av
noe annet.
11: Man skal alltid være to og to sammen hvis man forlater gruppen og drar på
egne utflukter. I tillegg skal ansvarlig leder varsles

12: Bruker du medisiner så må dette opplyses før avreise til leder.
13: De som har allergi eller andre forhold det må tas hensyn til må gi beskjed til
leder
14: Merk alle gjenstander med navn.
Svømmedyktighet – er spilleren svømmedyktig? Ja
som passer)

Nei

(kryss av for det

Jeg respekterer disse reglene og er inneforstått med at jeg kan bli hjemsendt på
egen / foreldrenes regning hvis jeg bryter noen av disse reglene:

Hommelvik den: ...../…… - 2012
Underskrift spiller: ……………………………………………..
Underskrift foresatt: ………………………………………………….

Underskrevet skjema leveres til trener/lagleder ved første anledning, eller på
foreldremøtet.

www.hommelvikfotball.no

