NBTF, elit- och lägerreglemente
Version: 2021-08-31
Reglementet anger ramar och riktlinjer för verksamheten inom elit-, läger- och
utvecklingsfrågor som bedrivs inom Norrlands BTF, och som bedrivs inom ramen för
Elit- och lägerkommittén.

Uppgift
§1

Att erbjuda ett årligt program av Norrlandsläger som ger en struktur för
utveckling av unga och ambitiösa spelare i Norrland.

§2

Att organisera ett Team Norrland som ger unga och ambitiösa spelare i
Norrland ökade möjligheter till tävlande på högsta möjliga nivå.

§3

Att besluta i alla frågor om urval och selektering till läger, tävlingar och
andra specifika former av utvecklingsprojekt inom NBTF.

§4

Att arbeta långsiktigt för att utveckla tränarkompetens och stärka lokala
träningsmiljöer i NBTF:s regioner och klubbar.

Läger
§5

NBTF är huvudman för alla så kallade Norrlandsläger, vilket ska framgå
tydligt i inbjudan och övrigt material. NBTF kan däremot efter beslut och
genom överenskommelse uppdra åt klubbar att genomföra Norrlandsläger.

§6

Inbjudan till Norrlandsläger utformas av NBTF. Inbjudan ska inkludera
lägeravgift, kriterier för nominering av lägerdeltagare, betalningsuppgifter
för lägeravgifter etc. Administrationen utförs av NBTF:s kanslist.

§7

Ett program av Norrlandsläger ska erbjudas utspritt över säsongen,
företrädesvis i samband med perioder av skollov. Flera, något kortare
Norrlandsläger är att föredra framför längre men färre Norrlandsläger.

§8

Kvaliteten på Norrlandslägren måste hålla godkänd standard i första hand,
men ambitionen därefter är att sprida Norrlandslägren geografiskt inom
Norrland.

§9

NBTF utser för varje Norrlandsläger en huvudtränare, vars ansvar är att
utforma och genomföra respektive Norrlandsläger.

Team Norrland
§10

Team Norrland är en av NBTF särskild satsning innehållandes cirka tre-fyra
spelare, flickor respektive pojkar, upp till och med 15 år.

§11

Deltagare i Team Norrland är automatiskt uttagna till alla Norrlandsläger.

§12

Deltagare i Team Norrland ska uppmuntras och erbjudas särskild möjlighet
att delta i den svenska touren av så kallade SM-kvalificerande tävlingar,
samt motsvarande tävlingar på riksnivå.

§13

Deltagare i Team Norrland kan erbjudas möjighet att delta i särskilt utvalda
träningsläger utanför NBTF:s regi.

§14

NBTF utser huvudtränare för Team Norrland, som kontinuerligt för en
dialog med spelarnas lokala klubb och tränare.

Uttagningar
§15

Alla beslut om uttagningar inom NBTF, till Norrlandsläger, till Team
Norrland och till övriga utvecklingsprojekt, fattas av NBTF:s Elit- och
lägerkommitté, eller av kommittén delegerad befattningshavare eller
grupp.

§16

Inbjudningar till, och möjligheter att ansöka till, Norrlandsläger, Team
Norrland och övriga utvecklingsprojekt ska anslås via mail och hemsida, till
samtliga föreningar inom NBTF, i god tid i förväg innan beslut om uttagning
fattas.

§17

Beslut om uttagning till Norrlandsläger, Team Norrland och övriga
utvecklingsprojekt anslås utan dröjsmål via mail och hemsida till samtliga
föreningar inom NBTF.

