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TRÆNINGSLEJRE – BETALING OG AFMELDING 
  

 
I Hørsholm Svømmeforenings konkurrence afdelingen er der to træningslejre i hver 
sæson – en i uge 42 og en i foråret (uge 7/8 eller påsken). 
 
Foreningen har en forventning om, at svømmerne deltager i de tilbudte træningslejre, der 
tjener tre vigtige formål: 
 

1. Selvfølgelig et træningsudbytte, som skal gøre den enkelte til en bedre svømmer 
2. Skabe nogle stærke sociale bånd mellem unge mennesker i et sundt miljø 
3. Give børn og unge nogle gode oplevelser med en sport, de holder af 

 
Træningslejrenes varighed og lokation vil ændre sig op gennem holdene. 
 
Nedenfor de overordnede linjer. 
 
Tilskud fra klubben: 
Klubben yder et tilskud til den enkelte svømmer, og retningslinjerne er det samme på alle 
hold. Tilskuddet varierer i forhold til lejrens pris. 
 
Efterår: Klubbens tilskud er betaling for trænere og lederes ophold samt trænernes 

løn. 
 
Forår: Klubben yder et tilskud på 33% af prisen på den samlede pris for den enkelte 

svømmer. 
 
Træningslejre på de forskellige hold 

Børn Uge 42 – 3 overnatninger. Lejren vil være i og omkring Hørsholm Svømmehal. 
 Forventet egenbetaling: 500 kr. 
  

Påsken – 4 overnatninger. Lejren vil være et sted mellem Storebæltsbroen og 
Øresundsbroen. 

 Forventet egenbetaling: Maksimalt 1.600 kr. 
 
Årgang Uge 42 – 6-7 overnatninger. Lejren vil være i Danmark eller Sverige sammen 

med 1. holdet. 
Forventet egenbetaling: Maksimalt 3.400 kr. 
 
Påsken – 6 overnatninger. Lejren går til et sted i Europa. 
Forventet egenbetaling: Maksimalt 4.500 kr. 
 

1. hold Uge 42 – 6-7 overnatninger. Lejren vil være i Danmark, eller Sverige sammen 
med Årgangsholdet. 
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Forventet egenbetaling: Maksimalt 3.400 kr. 
 
Uge 7 eller påsken - alt efter hvad der passer med stævnekalenderen. 
6-8 overnatninger – der forsøges at finde varmt sted med mulighed for 
træning under åben himmel 
Forventet egenbetaling: Maksimalt 6.500 kr. 
 

Betaling 
Når en svømmer tilmeldes en træningslejr, er opkrævning som regel delt i 2 rater, hvilket 

fremgår af den event, der bliver oprettet til formålet. 
 
Hvis en svømmer afmelder en træningslejr, gælder følgende regler: 
 

 Såfremt afmelding sker således, at det ikke medfører ekstra udgifter for klubben, 
vil klubben tilbagebetale det fulde beløb. 

 Såfremt det kun er muligt at få refunderet en del af udgifterne hos de forskellige 
samarbejdspartnere (eks. fly, hotel, fortæring), vil klubben refundere det 
indbetalte beløb minus de udgifter, der ikke kan refunderes. 

 Er det ikke muligt at få udgifter refunderet ifm. afmelding af en svømmer hos de 
forskellige samarbejdspartnere (eks. fly, hotel, fortæring), vil klubben ikke 
refundere det indbetalte beløb. 

 
Forsikring 
Hørsholm Svømmeforening har en rejseforsikring gennem DGI. Rejseforsikringen dækker 
udgifter ifm afmelding af træningslejr o.lign. ifm. udlandsophold. Hvis det drejer sig om 
et ophold i Danmark, skal svømmeren selv tegne en forsikring – eks. igennem 
Europæiske Rejseforsikring. 
 
I tilfælde af, at en svømmer skal have dækket udgifter ifm. afmelding af træningslejr 
o.lign., skal der foreligge en lægeerklæring, før udgifter kan refunderes. 
 
Svømmeren tager kontakt til Hørsholm Svømmeforenings kontor på 
hskontor@gmail.com, hvorefter det videre forløb aftales. 
 
Se i øvrigt DGI’s rejseforsikring - IdrætsRejseforsinkring.pdf. 
 

Stævner – afmelding 
Hørsholm Svømmeforening afholder udgifter til de stævner, som træneren skønner, det 
enkelte hold/svømmer skal deltage i. 
 
På Holdsport under de forskellige hold vil der være et link til stævner, hvor svømmeren 
skal tilmelde sig. Hvis svømmeren ikke har tilmeldt sig stævnet, kan vedkommende ikke 
stille op. 
 
Ved sygdom o.lign. skal svømmeren give trænere besked senest 3 timer før stævnestart, 
så han/hun har mulighed for at afmelde svømmeren dagen inden stævnestart. Herved 
undgår klubben at modtage en bøde for udeblivelse. 
 

mailto:hskontor@gmail.com
file:///E:/Svømning/Politikker/IdrætsRejseforsinkring.pdf
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Hvis man udebliver fra et stævne uden at meddele det til træneren, dækker svømmeren 
selv for en evt. tilsendt bøde for udeblivelse – eks. koster det kr. 1.000,- at udeblive fra 
danske mesterskaber. 


