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Innehåll och syfte
Umeå Brottningsförening verkar för att många ska vilja tävla och för att det ska vara roligt att
tävla. Inför varje säsong beslutar Umeå Brottning om vilka tävlingar som är aktuella för
föreningen att åka på. Aktiv som vill åka på tävling som inte ingår i föreningens
tävlingsplanering samråder med föreningen i god tid innan resa till sådan tävling kan ske.
Tävlingspolicyn har utarbetats i samråd mellan styrelse och tränare och gäller vid samtliga
tävlingar som föreningen deltar i. Syftet är att säkerställa att alla som deltar i
tävlingsverksamheten ska känna till sina rättigheter och skyldigheter inför, under och efter en
tävling. Genom god information kan missförstånd undvikas. Vid tvist kring något som inte
täcks in av tävlingspolicyn beslutar styrelsen om lämplig åtgärd.
Tävlingspolicyn har tre delar: aktiva, ledare och övriga. Till övriga räknas exempelvis
medföljande föräldrar och andra anhöriga. Varje del är i sin tur indelad i rättigheter och
skyldigheter. Rättigheter innebär rättigheter gentemot föreningen och skyldigheter innebär
skyldigheter gentemot föreningen.

Aktiva
Skyldigheter inför tävling
1. Den aktiva ansvarar för att följa Umeå Brottningsförenings alkohol- och tobakspolicy.
Bruk av alkohol eller andra droger leder till att den aktiva avstängs från all
tävlingsverksamhet under resten av säsongen eller annan period som styrelsen
beslutar.
2. Deltagande på tävling förutsätter att aktuella deltagaravgifter är betalda. Till
deltagaravgifter räknas medlems-, tränings- och tävlingsavgift.
3. För deltagande på tävling förutsätts att den aktiva – i den omfattning som beslutas av
styrelsen - deltar i gemensamma arbetsinsatser som föreningen gör för att få in
pengar.
4. Deltagande på tävling förutsätter att den aktiva har genomfört träningen i enlighet
med tränarens direktiv och att träningen inför en tävling har varit regelbunden.
Ansvarig ledare beslutar vilka brottare som får åka på respektive tävling.
5. Anmälan till tävling görs senast sista anmälningsdag på Umeå Brottningsförenings
hemsida om inget annat meddelas.
6. Aktiv som är uttagen till tävling men som blir sjuk eller skadad före sista anmälningsdag
ansvarar för att meddela ansvarig ledare om detta. Därefter beslutar ansvarig ledare i
samråd med styrelsen om den aktiva ska anmälas till tävling eller ej.
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7. Aktiv som blir sjuk eller skadad efter sista anmälningsdag ansvarar för att ordna ett
läkarintyg som styrker det, för att möjliggöra för föreningen att återfå delar av reseoch boendekostnaderna.
8. Aktiv som har anmält sig till tävling men som av andra skäl än skada eller sjukdom som kan styrkas med läkarintyg - drar sig ur får en faktura på samtliga utlägg som
föreningen har haft i anslutning till den aktuella tävlingen. Denna avgift är som lägst
300 kronor.
9. Aktiv som har blivit uttagen till en tävling ansvarar för att i god tid skicka in
ledighetsansökan till skola eller arbete vid tävling som innebär resa eller tävling på en
vardag.
10. Aktiv som saknar licens måste ansöka om sådan via föreningen senast två veckor före
tävlingsstart på tävlingar som fordrar licens. För internationella tävlingar måste
ansökan om FILA-licens göras senast en månad före tävlingsstart. Om licens.
11. Aktiv ansvarar för att ha kortklippta naglar vid tävlingens start.
12. Den aktiva ansvarar för att se till att följande finns med i väskan inför tävling:
1. röd och blå trikå (ett begränsat antal finns att låna)
2. brottarskor (gympaskor okej på nybörjartävlingar)
3. klubboverall (alla som har)
4. tävlingslicens
5. liten handduk som ledaren kan vifta/torka svett med
6. vattenflaska
7. duschgrejor och ombyteskläder
8. pengar till mat
9. ibland tillkommer utrustning för boende i hård förläggning, såsom luftmadrass och
sovsäck. Detta meddelas i sådant fall av ansvarig ledare.
13. Den aktiva ansvarar för att passa tider och följa ansvarig ledares direktiv.
Skyldigheter under tävling
1. Den aktiva ansvarar för att följa Umeå Brottningsförenings alkohol- och tobakspolicy.
Bruk av alkohol eller andra droger leder till att den aktiva avstängs från all
tävlingsverksamhet under resten av säsongen eller annan period som styrelsen
beslutar.
2. Den aktiva ansvarar för att passa tider och följa ansvarig ledares direktiv.
3. Den aktiva ansvarar för sin utrustning under hela tävlingen.
4. Den aktiva ansvarar för att värma upp ordentligt inför match och att hjälpa sina
klubbkompisar med uppvärmningen.
5. Den aktiva ansvarar för att hjälpa ansvarig ledare att ha koll på när det är dags för
match.
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6. Den aktiva ansvarar för att ansvarig ledare alltid vet var den aktiva befinner sig under
tävlingen.
7. Aktiv som går upp på mattan är färdigombytt i rätt trikå.
8. Den aktiva beter sig sportsligt under hela tävlingen, hälsar på motståndare, domare,
ledare, tackar efter match och uttrycker inga nedlåtande kommentarer under
tävlingen. Missnöje över felaktiga domslut eller andra ojustheter diskuteras med
ansvarig ledare.
9. Aktiv som ej omedelbart ska upp på mattan ansvarar för att stötta och heja på
klubbkompisar som är på mattan.
10. Aktiv som har brottats färdigt stannar i hallen och hjälper sina klubbkompisar till dess
samtliga i föreningen har brottats färdigt och ansvarig ledare meddelar att tävlingen
är över.
Skyldigheter efter tävling
1. Den aktiva ansvarar för att följa Umeå Brottningsförenings alkohol- och tobakspolicy.
Bruk av alkohol eller andra droger leder till att den aktiva avstängs från all
tävlingsverksamhet under resten av säsongen eller annan period som styrelsen
beslutar.
2. Den aktiva ansvarar för att passa tider, följa ansvarig ledares direktiv och göra
hemresan så trivsam som möjligt för alla inblandade.
Rättigheter
Aktiv som uppfyller samtliga ovanstående skyldigheter har följande rättigheter gentemot
föreningen:
1. Föreningen ombesörjer anmälan till arrangerande klubb, bokar resa, boende och fixar
allt annat praktiskt inför tävlingen.
2. Föreningen står för anmälningsavgift, resa, boende och frukost, men ibland tas en
tävlingsavgift ut för att täcka delar av dessa kostnader. Tävlingsavgiftens storlek finns
alltid angiven i anslutning till anmälningsfunktionen på Umeå Brottningsförenings
hemsida.
3. Föreningen bekostar licens för aktiv som har blivit uttagen till tävling.
4. Föreningen ansvarar för att ordna så smidiga och säkra resor till och från tävling som
möjligt. Detta innebär att resa med bil undviks på sträckor över 60 mil och att antalet
resdagar i möjligaste mån begränsas om det inte innebär orimliga merkostnader.
5. Vid resa med bil är bilen i gott skick, framförs i laglig hastighet och stopp görs med
jämna mellanrum för att chauffören ska vara utvilad.
6. På tävling med övernattning bokas om möjligt boende med sängar, om det inte innebär
orimliga kostnader.
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7. Föreningen ansvarar för att det finns två ledare med på tävlingen som är införstådda i
och som följer föreningens tävlingspolicy. I undantagsfall kan styrelsen besluta att bara
en ledare ska åka med på tävlingen, exempelvis om föreningen bara har en deltagare.

Ledare
Skyldigheter
1. Ansvarig ledare ansvarar för att följa Umeå Brottningsförenings alkohol- och
tobakspolicy. Bruk av alkohol eller andra droger i samband med tävling leder till att
ledarens rätt till ersättning för mat anses förverkad och att ledaren avstängs från att
åka med på fler tävlingar för en tid som beslutas av styrelsen.
2. Ledare som är utsedd att representera föreningen som får förhinder måste meddela
detta så snart som möjligt och medverka till att hitta en ersättare.
3. Ansvarig ledare ansvarar för att ta ut aktiva till tävlingar och att i god tid meddela dem
om detta.
4. Ansvarig ledare säkerställer att anmälningsfunktionen till tävlingen aktiveras i god tid,
att resa och boende bokas och att samtliga uttagna har giltiga licenser.
5. Ansvarig ledare tar med kvitto på betald licensavgift för aktiva som nyligen har blivit
licensierade.
6. Ansvarig ledare ser till så att alla aktiva får den information de behöver inför, under
och efter tävlingen.
7. Ansvarig ledare kollar upp att alla har trikåer och ser till så att det finns trikåer att låna
om någon saknar. Ansvarig ledare ser även till att lånetrikåerna återlämnas tvättade
till föreningen.
8. Ansvarig ledare som kör bil med aktiva i följer gällande trafikbestämmelser.
9. Ansvarig ledare kontrollerar sjukvårdsväskan inför avfärd och fyller vid behov på om
något saknas. Ansvarig ledare ansvarar för att sjukvårdsväskan finns med på tävlingen.
10. Ansvarig ledare är en god förebild för de aktiva under tävlingen, uppträder sportsligt
och tillgodoser samtliga aktivas behov av hjälp och stöd.
11. Ansvarig ledare hjälper till med uppvärmning, håller koll på matchlistor och fokuserar
på föreningens brottare till 100 procent.
12. Ansvarig ledare coachar de aktiva och ordnar med coachning av samtliga aktiva från
föreningen i de fall flera brottare går match samtidigt.
13. Ansvarig ledare skriver själv eller delegerar till någon annan att skriva ett
tävlingsreferat som skickas tillsammans med eventuella bilder till
umebrottning@gmail.com
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Rättigheter
1. Ansvarig ledare ersätts för mat efter uppvisande av kvitton för faktiska kostnader eller
max 300 kronor per tävlingsdag i matersättning.
2. Föreningen betalar för ledarens boende och resekostnader, liksom för utlägg för
sjukvårdsmaterial och annat nödvändigt, efter redovisande av kvitton. Eventuella
övriga kostnader kan ersättas om styrelsen på förhand har godkänt dem.
3. Ledare ansvarar för att underlag för samtliga utlägg hänförliga till tävlingen överlämnas
till föreningens kassör snarast efter tävlingens slut. Utlägg som ej kan styrkas med
kvitton ersätts ej.
4. Bilersättning utgår i det fall resa till tävling sker med ansvarig ledares egen bil förutsatt
att detta har beslutats på förhand.

Övriga
Rättigheter och skyldigheter
1. Övriga som vill åka med på tävling måste anmäla detta senast sista anmälningsdag.
2. Föreningen står inte för några kostnader för övriga som vill åka med, men finns det
plats i bilen debiteras ingen kostnad för resan. Betalning för resa och boende som har
bokats via föreningen betalas via faktura.
3. Övriga som har anmält sig till tävling men som på grund av sjukdom eller andra
omständigheter drar sig ur faktureras för faktiska utlägg, dock lägst 300 kronor.
4. Övriga som åker med förväntas uppträda sportsligt, stötta föreningens aktiva och
ledare.

