
 

Luleå Ju-Jutsuklubbs policy för  
ungdomar på läger 

Luleå Ju-jutsuklubb (LJJK) anordnar ibland lägerresor till ju-jutsuläger runt om i landet. Dessa läger 

innebär att en grupp tränande från klubben åker iväg på en resa till annan ort, ordnar boende på den 

orten och tränar mer eller mindre hela dagarna fram till hemresan. 

Dessa lägerresor anordnas för tränande i vuxengrupperna. Vuxengrupperna består av medlemmar 

från 14 år och uppåt, vilket innebär att en del av dessa tränanden är ej myndiga. En speciell klubbpo-

licy har därför antagits för dessa tränanden. 

Alla medföljande ungdomar som ej är myndiga skall ha någon ledarperson som tar på sig ett ansvar 

för den omyndige. Graden av ansvar som behövs beror förstås på ålder, det är ofta stor skillnad på 14 

och 17-åringar. Viktigt att förstå är att alla lägerdeltagare från LJJK åker dit som tränande på heltid, 

vilket innebär att vi inte har särskilda ledarresurser som har möjlighet att ta något särskilt formellt 

ansvar för andra än sig själva. Medlemmar som inte är myndiga har därför tre alternativ: 

1. Den omyndiges närmaste instruktör försöker i samråd med den omyndige att i så god tid som 

möjligt avtala med någon lämplig av de vuxna lägerdeltagarna från LJJK, att de förutom sig 

själva och sin egen träning också tar på sig ett ansvar för den omyndige. I de fall där detta är 

möjligt skall den omyndiges förälder få tillräcklig information för att innan avresa kontakta 

ledaren så att de känner varandra. Observera att detta inte alltid är möjligt, även om denna 

lösning alltid eftersträvas. 

2. Den omyndige ordnar själv en vuxen ledare som kan följa med och ta ansvar för en eller flera 

icke myndiga tränande. Detta kan t ex vara förälder/föräldrar till någon av de omyndiga lä-

gerdeltagarna. Denna ledare tränar inte själv, och kan därför lägga sin energi på att leda 

den/de omyndiga. Detta ledaralternativ skall delges LJJK i god tid innan resan. 

3. Den omyndige stannar hemma. Det kommer flera tillfällen. Kanske har lägerdeltagaren rent 

av hunnit bli myndig innan dess. 

Dessa är de riktlinjer som LJJK’s styrelse satt upp för att underlätta anordnande av lägerresor till an-

nan ort. På detta sätt skall det också bli lättare för de omyndigas föräldrar att veta vad som gäller om 

omyndiga tränande skall åka med på läger på annan ort. 

Med hopp om ett väl fungerande samarbete 
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