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Regelsæt ved offentligt skøjteløb & RMB vagter
Klubbens regler er følgende:
 Mødetid til skøjteudlejningen / publikumsløb er 15 min. før, de i listen, oplyste tider
 Mødetid før RMB kampe er 1 time før kampstart. Har man ikke prøvet det før, er det 1½
time før, således Hanne kan sætte jer ind i opgaven
Bemærk at mødetiderne godt kan ændres. Hold jer ajour
 Udeblivelse koster 1.000 kr. som enten hæves via holdkassen (rejsefonden) eller af den
udeblivende person selv
 Overskuddet fra skøjteudlejningen kommer alle hold til gode. Det er bl.a. med til at betale
for trænere og mm
 Alle hold får vagter ud fra det antal spillere, der er på holdet
 Ved RMB-vagter skal der stilles 5 forældre til rådighed (RMB-træningskampe kun 4
forældre).
Bemærk, alt efter hvor langt RMB når, kan der komme vagter i slutningen af sæsonen!
 Ved skøjteudlejning skal der stilles 4 forældre til rådighed
Det skal nævnes, at man skal være fyldt 16 år for at tage en vagt i skøjteudlejning.
Vi ser helst, at det er personer, som er fyldt 18 år, til RMB-vagter samt til skøjteudlejnings vagter
om søndagen. Dette bedes respekteret!
Vagtfordeling:
Alle får så vidt mulig lige mange vagter. Hvis en spiller træner med på flere hold, skal man have
vagter på begge årgange. Er der faste spillere med fra årgangen under, er de normalt med på lige
fod.
Hvis holdet har lavet en intern aftale om, at alle de frivillige omkring holdet, som fx:
 holdledere
 materialemænd
 cupansvarlige
 økonomiansvarlige
 etc.
som er omkring holdet, fx kun har 2 vagter, hvor andre har 3, og som holdet er blevet enige om på
et forældremøde. Ellers er alle på lige fod.
Det har været på dagsorden på vores bestyrelsesmøder flere gange og det er meget svært, hvor
grænsen skal gå, for hvem og hvor meget frivilligt arbejde der skal til, før man skal fritages eller
der laves særregler.
Hvis alle de frivillige som holdledere / materialemænd / cupansvarlig / økonomiansvarlig/
dommeransvarlige samt bestyrelsesmedlemmer skal fritages, så er der simpelthen for få forældre
til at løfte skøjtevagtopgaverne.
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Derfor er reglerne ens for alle. Eneste undtagelse er iskoordinator.
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at der er mange, som gør et enormt stykke arbejde for RSIK.
Det værdsætter vi utrolig meget, og påskønner der bliver lagt så meget arbejde og frivilligt initiativ
på de forskellige årgange.
Med ønsket om en god sæson
Camilla Rørth, Bestyrelsen i RSIK

