Lejre
Her et indlæg om Sommer- og vinterlejre.
Arrangementer som sommerlejre, vinterlejre, bør altid tage udgangspunkt i det sociale, da
lejrdeltagerne benytter deres ferie og til tider tager fri fra arbejde for at kunne deltage.
Der er ingen fast Løsningsmodel for lejre, men nedenstående punkter kan dog være til stor hjælp for
Lejrer arrangører. Husk altid børnene.

Tidsplan/Handlingsplan:
Allerede når klubben har fået tildelt lejren (på repræsentantskabsmøde 2 år i forvejen), bør der laves en
plan over tidsfrister på forskellige områder. Specielt er det vigtigt, at man har klare tilkendegivelser fra
klubbens hjælpere omkring deltagelsen. Udsendelse af breve og indbydelser skal også planlægges nøje, da
det kan afgøre deltagerantallets størrelse.

Instruktører:
Ved udvælgelsen af instruktørholdet bør man sørge for at repræsentere både grundteknik og kampteknik,
som kan være den enkelte instruktørs stærke/svage side.
Man skal endvidere huske, at orientere de danske koreanere for at sikre deres deltagelse. Husk at være
hurtig ude!
Instruktørernes honorar kan aftales individuelt, men her har kutyme været, at der udbetales efter
graduering.
I fremtiden vil der dog være basis for, at udbetale samme honorar til alle lejerens instruktører, da de
egentlig yder den samme indsats for lejren. Ved kørselsudgifter dækker arrangøren primært de
udenlandske instruktørers udgifter dertil. Danske instruktører dækker deres kørsel under honoraret.
Man kan her kontakte tidligere Iejrarrangører, da det ofte er ved instruktørhonorarerne den største
udgift ligger. Husk at arrangøren sørger for overnatningsfaciliteteter, samt dækker instruktørernes
bespisning.

Økonomi Deltagergebyr:
Deltagergebyr beregnes efter lejrens samlede udgifter minus de budgetterede indtægter ved f.eks.
opvisning divideret med et anslået deltagerantal på f.eks. 250 ved sommerlejre og 150 ved vinterlejre.
Det normale deltagerantal ligger på mellem 300 - 500 for sommerlejre og 150 - 300 for vinterlejre. Der
tages således højde for uforudsete udgifter, som der altid er i forbindelse med sådanne arrangementer.

Bespisning
Sund og rigelig mad anbefales til Taekwondo folk. Salg af mad til lejre bør hvile i sig selv, for at få den mest
fordelagtige pris for den samlede lejrpris inkl. mad. Det er altid det mest praktiske, at alle på lejren
benytter sig af madbilletter, da man så slipper for at stille faciliteter til rådighed for deltagerne. Mange
haller har et cafeteria, som skal kontaktes, da de ofte har alle rettigheder til servering i hal og
skoleområdet.
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Information/Vagtområde
Information på lejren bør være bemandet døgnet rundt, af hensyn til brandvæsen m.v. Hvis lejren, som

sommerlejre har campingovernatning, bør der her ligeledes være døgnvagt, det vil være et krav fra
brandmyndighederne. Campingområdet, vil ligeledes skulle inddeles efter nærmere aftale med
brandmyndighederne.

Holdlederorientering:
Almindelig information til holdlederne fra hver enkelt klub, kan praktisk samles i en holdledermappe, som
udleveres ved ankomsten. Ellers kan der under lejren med fordel holdes holdledermøder, det skaber en
hurtig og god afklaring af evt. problemer. Husk træningsplan i mappen.

Øvrig organisation
Ud over fuldt vagthold til information og campingområde, består den øvrige organisation af et
MADHOLD og et RENGØRINGSHOLD, som evt. kan køre som et samlet hold. Endvidere kan der benyttes
folk til at styre hvert område, hvis organisationen bliver for stor.
Antallet af hjælpere er selvfølgelig forskelligt fra lejr til lejr, men et ca. antal til vinterlejre er mellem 10
og 20. Ved sommerlejre mellem 15 og 30. Hellere for mange hjælpere end for få. Husk vi alle er frivillige i
forbindelse med arbejdet.

Øvrige checkpunkter:













halansøgning 1 - 2 år før
skade/førstehjælpsudstyr
logo til lejren
leje af udstyr kommune
hjælperudstyr (trøjer)
køb af diverse opvisningsudstyr m.v.
Kort over by - hal og skole
Annoncøropvisningsprogram
Lev. salgsstand (i info)
PR materiale klubber/indland
Kontrakter Ieverandører, instruktører, kommune, hal m.v.
Et sted hvor beståede dangradueringsfolk kan blive "svinet" til med champagne og blive
bodyslammet.

HUSK!!
Der er ingen Iøsningsmodel, der er den rigtige, men jo tidligere i er i gang jo bedre. Brug også tidligere
Iejrarrangører i planlægningen.
God fornøjelse!!!!

2

