Vilkår/Betingelser for medlemmer af
Langgarverne og Langgarverne Tri.
For alle medlemmer gælder, at klubben betaler 75 % - dog maks. 500, kr. af gebyret for
deltagelse i Danmarksmesterskaber (DM) og de vedtagne klubløb.
Alle løb/tri/DM skal oprettes som en fælles event via Klubmodul på Langgarvne.dk.
Klubløb samt DM løb besluttes på det årlige medlemsmøde. Tri-events/DM besluttes på den
årlige sæson møde for Tri medlemmerne.
Der gives tilskud til







Fire klub/motions løb om året til alle langgarver medlemmer
Et 1 trailløb om året til alle langgarver medlemmer
Et DM-løb om året til alle langgarver medlemmer
Et Tri-event uden licens om året til alle langgarver medlemmer
Et Tri-event med licens om året kun for Løb+Aktive Tri medlemmer.
Et DM-tri-mesterskab kun for Løb+Aktive Tri medlemmer

Der gives ikke tilskud til



Deltagelse i NM, EM, VM.
Transport til DM- og fællesløb/klubløb.

Der kan udbetales tilskud til løb/tri-events/DM, hvis følgende betingelser og krav er opfyldt:




Til DM-løb/DM-tri stiller man op som Langgarver og deltager i det anmeldte klubtøj.
Til klubløb/motionsløb stiller man op som Langgarver og bærer som minimum
klubtøjets overdel, så man kan genkendes som Langgarver.
Tilmelding af klubløb/motionsløb/tri/DM skal foregå via Klubmodul, når løbet er
oprettet som Event. Det enkelte medlem kan IKKE få refusion, hvis man ved en "fejl"
selv har tilmeldt sig.

Krav om deltagelse i klubbens aktiviteter:
Har man som Langgarver deltaget i et eller flere løb/tri og fået tilskud/refusion til deltagelsen
af Langgarverne skal man mindst én gang pr. år deltage som hjælper i forbindelse med
afholdelse af en af vores egne aktiviteter f.eks.


Julestjerneløbet, Hillerød Triatlon, Parforce Trailløb, Testløb, Baneløb m.fl. Aktiviteter
er også Langgarverfesten, Begyndertræning, Bestyrelsen, Udvalg eller deltagelse i
andre fælles aktiviteter og frivillige opgaver.

Manglende deltagelse i klubbens aktiviteter vil medføre krav om selvbetaling af
tilskud/refusion af startgebyret af de løb/tri/DM, som man har deltaget i.

Særligt om udeblivelse fra løb:
Manglende fremmøde


Manglende fremmøde til klubbetalte løb udløser krav om selvbetaling af den del
Langgarverne har betalt af startgebyret. Kan man overdrage sit startnummer til en
anden Langgarver, betales kun en evt. difference. Overdrages startnummer til et ikke
Langgarver medlem udløses krav om selvbetaling af den del Langgarverne har betalt
af startgebyret.

Manglende fremmøde på grund af sygdom


Ved langvarig sygdom/skade skal man sørge for at kontakte de ansvarlige for
pågældende løb/tri/DM event, så de kan framelde én fra eventen, hvis eventen stadig
er åben for tilmelding. Kan man overdrage sit startnummer til en anden Langgarver,
betales kun en evt. difference. Overdrages startnummer til et ikke Langgarver
medlem udløses krav om selvbetaling af den del Langgarverne har betalt af
startgebyret.



Ved akut sygdom/skade skal man sørge for at kontakte de ansvarlige for pågældende
løb/tri/DM event, og selv forsøge at overdrage startnummer til anden Langgarver via
forum, eller FB, hvis dette ikke forsøges udløses krav om selvbetaling af den del
Langgarverne har betalt af startgebyret. Det vurderes af event ansvarlige i
samarbejde med Bestyrelsen om der har været forsøgt nok for at få afsat
startnummer, og derved fritages for tilbage betaling. Akut sygdom/skade forstås som
noget der er opstået dagen før løb/tri/DM eventen.



Bestyrelsen forbeholder sig således ret til at opkræve selvbetaling (for løb) samt
afvise refusion (for tri), hvis ovenstående krav og betingelser ikke er opfyldt. I den
forbindelse vil manglende selvbetaling eller manglende udbetaling af refusion kunne
medføre eksklusion.

Børn under 15:



Retningslinier m.h.t. alder for medlemmer under 15 år er, at de er meget
velkommen til at deltage på løbeturene med det/de hold, der svarer til deres
løbeniveau - dette for at forebygge en situation, hvor den unge forlader gruppen
grundet manglende fysisk formåen.




Alle holdledere har rene børneattester og den unge skal derfor hele tiden
enten løbe med en forælder eller med holdlederen. Holdlederen skal ikke
agere "unge/barne-passer" men forældrene skal underskrive bilagte
erklæring og bekræfte, at holdlederen kan få telefonisk kontakt til
forældrene under løbet med henblik på at forældrene straks kan tage over i
disse situationer.

Langgarverne tilbyder IKKE decideret træning af børn under 15 år.

Revideret af bestyrelsen 2018.

Bilag til medlemsbetingelser:

Forældreerklæring:
Jeg/vi har et barn under 15 år, der løber med Langgarverne i Hillerød
Barn:
Telefonnummer:
Fødselsdato:
Forældremyndighedsindehaver(e)/værge:
Navn / navne og mobilnr.
Vi er indforstået med og forpligter os til, at klubben kan kontakte os på alle tidspunkter af døgnet,
når vores barn er i klubben. Dette bl.a. med henblik på hurtig afhentning, såfremt situationen gør,
at der er behov for det.
Der meddeles samtidig samtykke til, at mit/vores barn må tage alene hjem fra aktiviteten i
klubben.
Klubben tager forbehold for at kunne opsige barnets medlemsskab af foreningen, såfremt
ovennævnte ikke overholdes.
Ved underskrivelsen af denne erklæring bekræftes det samtidig, at der er enighed om, at
oplysningerne i denne erklæring kan videregives holdlederen/holdet, som barnet løber med.
Bemærkninger til klubben:

Vi kan kontaktes på :

Tlf. og sms:

Mail:
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