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VBK Reiseregler for ledere 
cup og turnering – utenbys og utenlands 

 
 
Følgende regler gjelder ved reise i VBK sin regi: 
 
1. Det er ikke anledning å nyte alkohol og andre rusmidler på reiser i Vardeneset 

Ballklubb sin regi. Dette gjelder ved tilstedeværelse sammen med spillere på eller ved 
turneringsstedet. Ved opphold andre steder er det ikke ønskelig at det nytes alkohol i 
VBK bekledning. 
 

2. Innereglene som gjelder på innkvarteringsstedet, samt øvrige generelle regler ved 
turneringen skal følges av alle. Respekt, lydighet og god orden er viktig når så mange 
treffes og skal bo sammen. VBK ledere har også «ansvar» for andre VBK spillere / lag 
under turneringen. Hvis noe uforutsett skjer, meld av til respektive lags ledere 
umiddelbart. 

 
3. Hvert enkelt lag har anledning til å avtale hvor mye spillerne bør kunne ha med i 

lommepenger. Oppbevaring av verdisaker i forbindelse med kamp må organiseres av 
lagledelse. 

 
4. Det skal alltid være minst EN trener/lagledere innkvartert med spillerne. For 7`er lag 

anbefales det at minst to personer er innkvartert med spillerne. For 11`er lag anbefales 
minst tre personer.  

 
5. Trenere, ledere og spillere skal representere klubben på en positiv måte både på og 

utenfor banen. VIS RESPEKT OG SUNT FOLKEVETT! 
 

6. Det skal påsees at spillere IKKE går alene. Ved kveldsaktiviteter som diskotek og 
lignende anbefales det at trenere / lagledere er i nærheten av arrangementet. 

 
7. Spillerne skal akseptere at en lagleder sammen med en annen voksen kan sjekke 

spillernes personlige eiendeler hvis det er mistanke om oppbevaring av alkohol eller 
andre rusmidler. 

 
8. Alle lag skal ha telefonliste som viser kontaktperson i klubben både hjemme og på 

reisestedet samt kontaktperson hjemme for hver spiller. Dette er lagleders ansvar. 
 

9. Ved overnatting med spillere under 16 år eller eller med utviklingshemming, må gyldig 
politiattest vises til daglig leder / fair play ansvarlig før avreise. 
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