Team Future & Team West

Göteborg 2016-03-03

Uppdaterad efter ordförandekonferens 2016
YNGRE
 Åldrar 12 och 13 år var för sig.
 Dock max 40 simmare/läger efter FINA rankingen på en Sum-Sim distans
inrapporterad i OCTO systemet. Vi tar ut 50 % av varje kön/ålder samt 3
reserver/kön/ålder.
 Uttagningsperioder:
VT Läger – Från ca 1/7 t.o.m. 30/11 alt 31/12.
HT Läger - 1/1 t.o.m. ca 1/7.
 Tre (3) tränare efterfrågas.
 Ansvarig tränare: Utbildad SI 7-13 alt 12-17 eller motsvarande.
 Ass tränare 1:
Utbildad minst SA eller motsvarande.
 Ass tränare 2:
Utbildad minst SA eller motsvarande.
 Platser:
När VSSF vet vilka som är tränare.
MELLAN
 Åldrar 14 och 15 år var för sig.
 Dock max 32 simmare/läger efter FINA rankingen på en Sum-Sim distans
inrapporterad i OCTO systemet. Vi tar ut 50 % av varje kön/ålder samt 3
reserver/kön/ålder.
 Uttagningsperioder:
VT Läger – Från ca 1/7 t.o.m. 30/11 alt. 31/12.
HT Läger - 1/1 t.o.m. ca 1/7.
 Två (2) tränare efterfrågas.
 Ansvarig tränare: Utbildad SI 12-17 eller motsvarande.
 Ass tränare 1:
Utbildad minst SI 7-13 eller motsvarande.
 Platser:
När VSSF vet vilka som är tränare.
ÄLDRE
 Åldrar 16-17 år.
 Dock max 24 simmare/läger efter FINA rankingen på en distans inrapporterad i
OCTO systemet. Vi tar ut 50% av varje kön samt 3 reserver/kön.
 Uttagningsperioder:
VT Läger – Från ca 1/7 t.o.m. 30/11 alt 31/12.
HT Läger - 1/1 t.o.m. ca 1/7.
 Två (2) tränare efterfrågas.
 Ansvarig tränare: Utbildad Lic. simtränare Jr/Sr eller motsvarande.
 Ass tränare 1:
Utbildad minst SI 12-17 eller motsvarande.
 Platser:
När VSSF vet vilka som är tränare.
TEAM WEST - VSSF avvaktar utvecklingskonferensen 2016 och efterföljande arbete.
 Åldrar 18-20 år.
 Dock max 18 simmare/DK läger alt. tävling (DK el. NO) efter FINA rankingen på
en distans inrapporterad i OCTO systemet. Vi tar ut 50% av varje kön samt 3
reserver/kön.
 Uttagningsperiod: 1/1 t.o.m. uttagningsdatum.
 Tränare:
Se rubriken.
 Platser:
Se rubriken.
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LÄGERGENOMFÖRANDE
 VSSF tar ut simmare enligt ovanstående kriterier, bokar in lägerort enligt
lägeransvarigs önskemål samt handhar ekonomihanteringen.
 Den ansvarige tränaren/lägerort tillsammans med ass tränare/tränarna samt ev.
ledare tar hand om simidrottarna under aktuell lägerhelg.
 Prao platser säkerställs dagtid (VSSF står ej för kostnaderna) för Simlinjeassistent
och Simlinjeinstruktör under TF helgerna (ej team West).
 Helst 1 ledare/ort (volontär – fri kost & logi).
EKONOMI
 VSSF subventionerar deltagarnas avgifter till 35%.
 VSSF ersätter tränarna med utvecklingsbidrag (dock max 1500 kr/helg o tränare
– VSSF anmäler till utbildningen/clinicen och fakturerar sedan hemmaföreningen
mellanskillnaden, om kostnaden överstiger aktuellt ackumulerat bidrag).
 Utvecklingsbidraget skall helst plockas ut innevarande läger/budget år, dock kan
bidraget reserveras om det inte tas ut av aktuell tränare även nästkommande år.
Bidraget kan m.a.o. tas ut under två budgetår, det går inte att ackumulera
bidraget xx antal år.
 VSSF ersätter tränarna med resebidrag (18,50 kr/mil).
 Tränarna erhåller fri kost & logi under läger- alt tävlingshelgerna.

Med vänlig hälsning
VSSF
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