
Ungdomsförbundet Sverige Flotta 

Västra Distriktet 

2015-04-05/Janne Otterström 

Förtursregler för plats på sommarläger vid 
Boviks Seglarskola 

Riktlinjer fastställda av styrelsen 2011-08-25 – uppdaterade 2015-04-05 

Bakgrund 

Prissättningen vid Boviks Seglarskola bygger på att alla hjälps åt med underhåll av båtar, 

lägeranläggning m m. På så sätt kan lägeravgifterna hållas så låga att alla har möjlighet att 

vara med. Varje år bestäms ett sista datum för att få plats med utgångspunkt från dessa regler 

och de tillämpas då för dem som har anmälan och anmälningsavgift hos oss senast detta 

datum. 

Gällande riktlinjer 

 En förturspoäng ges för varje hel jobbardag som eleven (pulingen) själv varit med på i 

maj eller senare året innan och under våren fram till datum som anges i 

sommarprogrammet. Alltså en poäng per jobbardag (dag på jobbarläger). 

 En förturspoäng ges om eleven (pulingen) är aktiv klubbmedlem, d v s vart med i 

klubbverksamheten minst 7 gånger under höstterminen eller minst 7 gånger under 

vårterminen fram t o m 31 mars. Alltså maximalt en poäng. 

 Platser fördelas med hänsyn till antalet förturspoäng. 

 Om antalet förturspoäng är lika väger poäng för jobbardag högre än poäng för 

klubbverksamhet. 

 Om det fortfarande är lika bedöms annat engagemang, t ex föräldrars engagemang på 

jobbardagar, deltagande vid Båtmässan m m. 

 Är det fortfarande lika är tidpunkten för anmälan (anmälan och anmälningsavgift) 

avgörande. 

 Bland anmälda som inte deltagit i jobbardagar eller engagerat sig på annat sätt för 

föreningen kan KC1-gruppen ge plats i första hand till dem som bedöms ha störst 

chans att vara med på kommande jobbardagar (t ex beroende på bostadsort). 

 Om det finns särskilda skäl kan KC-gruppen frångå dessa regler för upp till 10 % av 

platserna (1-2 platser på ett läger). Det får dock inte vara så att någon med särskilda 

skäl får plats på bekostnad av någon som varit med på fler jobbardagar. 

                                                 
1 KC-gruppen är en grupp som utsetts av styrelsen och där kurschefer och biträdande kurschefer ingår. 


