Så gör vi när vi ska tävla!
1. Anmälan
Anmälan ska gå via gruppens tränare.
Tränaren och du går igenom vad du ska simma.
Föräldrar ansvarar för att anmälningsblanketten lämnas in i tid.
2. Efteranmälan
Till vissa tävlingar så går det att efteranmäla sig.
Då betalar du avgiften för efteranmälan själv. Du ordnar också egen transport och
boende om det är en tävling på annan ort.
3. Om du inte kommer till samling eller tävling?
Kom i god tid till samlingen, vi kan inte vänta på de som är sena.
Om du inte ska komma till samling måste ledare meddelas i förväg.
De som inte meddelat att de åker själva till tävlingen, riskerar att strykas.
Blir du sjuk eller fått förhinder och inte kan delta är det viktigt att hörs av dig. Missar
du det får du själv stå för anmälningsavgiften.
4. Vad kostar det?
Vid övernattningstävlingar regioner tas egenavgifter ut om max 850 kr.
Kostnader utöver det står klubben för.
Klubben subventionerar inte egenbokat boende.
5. Här hittar du tävlingsinformation
PM inför varje tävling läggs ut i tävlingskalendern på BSS hemsida måndagen före
tävling. Där hittar du aktuella telefonnummer, tider och samlingsplatser.
6. Till dig som är förälder…
På tävlingar så brukar det vara ont om plats, de stolar som finns uppställda och är
märkta för klubben ska i första hand tränare och simmare ha.
Simmare ska sitta tillsammans med varandra och inte med sina föräldrar.
7. Inför en tävling
För att få åka på tävlingar gäller det att vara förberedd. Den som inte haft möjlighet
att träna tillräckligt ska inte heller tävla.
Och till dig som är förälder:
BSS kommer att starta en grupp på Facebook för information till dig som är förälder
gällande aktuella tävlingar där information finns. Kontakta Mikael Haglöv för
inbjudan (mikaelhaglov@telia.com).

Borlänge Simsällskap
www.borlangess.se

