
 
 

 

 

FRIVILLIGHED IFM. STÆVNER 
 

Konkurrenceafdelingen har et stort aktivitetsniveau, og der er behov for en hjælpende 

hånd fra andre end holdenes trænere ifm. stævner. 

Nedenfor ses de obligatoriske forældreopgaver, der er en nødvendighed i Hørsholm 

Svømmeforening ifm. stævner. 

Udvalg 

Hvert år udpeges 2 frivillige forældre, der vil stå for rekruttering af frivillige til interne og 

eksterne stævner. 

I sæson 2022/2023 udgør udvalget: 

 Line Mikkelsen 

 Annette Hviid Larsen 

Udvalget er tilhænger af synlighed – så walk the talk vil være en del af rekrutteringen til 

bemanding af stævnerne. 

Husk, at det er frivillige, der står for at rekruttere officials og holdledere. Når de henven-

der sig for at få officials og holdleder, gør de det, fordi de har valgt at engagere sig frivil-

ligt, men altid på vegne af klubben. 

Obligatorisk forældreopgave ifm. stævner 

1. Official til interne og eksterne stævner (der SKAL stilles official) 

2. Være holdleder til interne og eksterne stævner (kun de små hold 

Det forventes, at voksne omkring alle svømmere i konkurrenceafdelingen bidrager til at 

løse opgaverne. Med ”voksne” menes der nogen, der repræsenterer svømmeren. Det er 

altafgørende for klubbens sammenhængskraft og stemningen i forældregrupperne, at alle 

hjælper med at løfte opgaverne, da det er en del af at være svømmer i konkurrenceafde-

lingen.  

Vi opfordrer alle forældre til at tage et dommerkursus. Som minimum forventer vi, at 

forældre har M2 kursus - lige fra børneholdet til Junior/Senior. Det kræver ingen særlige 

forudsætninger eller kompetencer for at deltage i kursus, og det tager 1 dag f.eks. i en 

weekend eller hverdagsaften. Hørsholm Svømmeforening betaler for deltagelse i kursus. 

Tag fat i Pia Haugbølle, hvis du ønsker at tage et officialkursus.  

Der vil naturligvis være opgaver, der løbende skal løses, og som vi forventer, der også by-

des ind på. 

 



 
 

 

Points 

For at have et barn i konkurrenceafdelingen kræver vi, at hvert barns ”voksen” deltager 

min. 4 gange årligt ifm. stævner. Det kan være sig official, holdleder eller andre opgaver 

ifm. interne stævner. Dette gælder IKKE mesterskabsstævner, hvor det forventes, at offi-

cial tjansen går på skift blandt de forældre til svømmere, der har kvalificeret sig til stæv-

nerne. Hvis man ikke kan deltage her, kan man ikke forvente, at ens barn kan deltage i 

mesterskaber. Der aftales ved sæsonstart, hvem der tager hvilke stævner. 

Udvalgets medlemmer vil i starten af hver sæson sende et overblik ud til samtlige foræl-

dre med sæsonens stævner. Det er så forældrenes opgave at sætte sig på – jo før, jo bed-

re.  

Sæsonplanen hænges op i klublokalet, hvor det noteres, hvem der er på de enkelte stæv-

ner. Synlighed er med til at skabe engagement og tilslutning, så synligheden i denne 

sammenhæng skal ses som noget positivt. 

Årshjul 

Maj 

Udpege 2 personer, der udgør udvalget, og som starter arbejdet for den kommende 

sæson. 

Overblik over pointgivning. 

Juni 

Udvalget udarbejder overblik over stævneplan for alle hold og hænger op i klubloka-

let. 

Udvalget skriver ud til hele konkurrenceafdelingen ifm. bemanding. 

August 

Der følges op på overblikket og ”walk the talk”. Indlæg på forældremøder. 

Overblik i klublokalet opdateres. 

November/deember 

Opfølgning på stævnekalender for 2. halvdel af sæsonen. 

December/januar 

Overblik over pointgivning. 

Løbende 

Følge op, om der er nok officials til stævner. 


