Regler for deltakelse på turneringer
Senior NM – Junior NM – U23 NM – UBM – Veteran NM.
Trenerne i klubben tar ut deltakere til norgesmesterskap.
De som skal representere klubben tas ut i henhold til norgesranking i sine klasser.
Klubben dekker startkontingent for deltakerne.
Bankett - dekkes av deltakerne.
Rankingturneringer.
Klubben dekker startkontingent
Vestlandsmesterskapet
Klubben dekker startkontingent.
Kretsmesterskap
Klubben dekker startkontingent.
Åpne turneringer i Rogaland
Klubben dekker startkontingent.
Åpne turneringer utenfor Rogaland
Klubben dekker ikke startkontingent til åpne turneringer utenfor Rogaland.
Medlemmene dekker reise / opphold og kost.
Styret kan prioritere enkelte turneringer dersom dette er innenfor gjeldende budsjett.
Treneres oppgaver.
Trener har ansvar for at spillerne er klar til sine kamper og har oppfølging under kampene.
Trener(e) får dekket reise og opphold til turneringene han stiller opp på.
Bankett i forbindelse med NM dekkes av klubb som representant.
Reiseleders oppgaver
Reiseleder har ansvar for at spillerne blir tilstrekkelig fulgt opp under reise, i hallen og ved
overnatting. I konkurransene må reiseleder se til at alle unge spillere har noen som kan følge opp
kampene.
Reiseleder får dekket reise og overnatting på billigste måte.
Annen informasjon.
Medlemmer som har verv i klubben kan søke klubbens styre om å få dekket reise og opphold på
billigste måte.
Medlemmer som utdanner seg til dommer, trener, klubbutvikling m.m. som klubben har på forhånd
godkjent, kan også søke om å få dekket reise og opphold på billigste måte.
Styret ønsker å gi noe tilbake til frivillighetsarbeidere som bidrar utover hva vi normalt forventer,
derfor er det mulig å søke styret om støtte til reise og opphold på billigste måte.
Reiseregninger må sendes til E-post adresse: post@stavangerbadminton.no med vedlagt
reiseregning med alle kvitteringer som PDF fil innen 1 måned etter deltakelse på turneringer.
Styret kan med umiddelbar virkning fravike noen eller alle disse regler hvis
 klubben vesentlig overskrider årets total budsjett,
 klubben ikke har god nok oversikt over inntekter og kostnader
 det ikke er penger nok på bankkonto.
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