Semesterstängt kansli 2018:
•
•
•
•
•

Veckorna 27-31 är kansliet oftast obemannat. Det innebär:
Tävlingsanmälan görs endast måndag, onsdag och fredag förmiddag. Är sista
anmälningsdag på en tisdag så ska anmälan vara inne på måndag senast kl. 09.
Mejl läses några gånger per vecka.
Reseräkningar kan du skjuta in under Fredriks dörr.
Betalningar görs varje vecka.
Önskar du kontakt med kansliet, så lägg ett mejl.
Regler för tävlingsanmälan via IFK Växjö:

• IFK Växjö bekostar anmälningsavgifter för våra aktiva enligt nedan. En
förutsättning är att man har betalt medlems- och träningsavgift innevarande
år. För junior/senior så är förutsättningen för att IFK Växjö ska betala
anmälningsavgiften att man tränar och satsar för att delta på SM-tävlingar. För
motions- och veteranverksamhet betalar IFK Växjö inga anmälningsavgifter.
• Anmälningar ska i möjligaste mån lämnas gruppvis, och via ansvarig tränare.
• Upp till 14år: anmälan i max 4 grenar per dag, alternativt 6 grenar för en
tvådagars. Undantag mångkamp givetvis. Observera följande:
o Det är upp till tränarna/föräldrarna att bedöma vad som är lämplig
belastning i fråga om tävlingsstarter för de aktiva.
o All efteranmälan, samt alla starter som inte utnyttjas (om inte sjukdom
eller dylikt inträffat) kommer att få betalas av den aktive själv.
o Anger man för många grenar i anmälan, så stryks de sista.
• Anmälan ska vara hos kansliet senast kl. 09:00 sista anmälningsdag. Inträffar
sista anmälningsdag på en helg, så är det kl. 09 sista arbetsdag innan som
gäller. Observera specialregel för semesterstängt (se överst).
• Mejla till anmalan@ifkvaxjo.se, och helst ett mejl per tävling.
• OBSERVERA att anmälan ibland kommer att hanteras av någon ”ej fullt
friidrottskunnig” som inte vet alla efternamn o födelseår. Därför ska ALL
anmälan innehålla: Tävling, (om den inte är allmänt känd även datum) Namn,
födelseår, tävlingsklass och gren/grenar. Vill ni ha med pers/årsbästa i
anmälan, så måste detta skrivas dit.
• ALL efteranmälan sköts av den aktive själv eller dennes tränare. Detta
innebär även att betala efteranmälningsavgiften kontant på tävlingsplats.
Om arrangören inte har den servicen så sätter man in beloppet (avgift för
efteranmälan minus ordinarie anmälningsavgift) på IFK Växjö´s bankgiro
658-9212. Undantag endast för äldre aktiva om ”synnerliga skäl föreligger”.
• Undantag för tävlingar där den aktive själv betalar anmälningsavgiften är
Växjöolympiaden och Lilla Växjöloppet. / Kansliet

