
Holdleder opgaver 

 

 

I god tid inden stævne kontaktes en fra klubbens Sponsor udvalg, med hensyn 

til oplysninger vedrørende sponsoreret frugt. 

Pr. 1/10 2019 er sponsorudvalget bestående af : 

Christina Østergaard. Mail:   fam-nygaard@hotmail.com 

Tine Langhorn,  mobil 60483931,  kasserer@sydswim.dk 

Pia Harpsøe Halberg. Mail:  pia@harpsoeehalberg.dk 

 

 

Få styr på frugtkasser.   

Kontakt Flemming Bjørnsteen, mobil 8161 7515  

 

`****  

Stævnedagen 

Tjekke at alle er mødt inden afgang fra Højmøllen  

Deltage til holdledermøde om morgenen.  

ALLE klubber der deltager til stævner får en " base " i svømmehallen. 

Holdlederen kan oprette sin egen " base " der, eller opsætte frugtkasse m.v. et 

andet sted.  

Det er absolut en fordel at holdlederen er i bil, så der kan suppleres med 

indkøb undervejs, eller hvis der på anden måde bliver behov for en bil.  

UNDER stævnet:  

Frugten, m.v. skæres ud og lægges i frugtbeholdere. 

 

Videregive informationer fra holdleder mødet,   til træner og svømmere. Evt. 

Spisebilletter. 
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•    Hente løbsprogram og markere svømmere fra SYD i programmet. (Altid en 

god ide at medbringe en overstregningstusch). 

•    Orientere børnene om hvilket løb, heat og bane de skal svømme i og på. Evt 

skrive på armen. GOD ide at skrive heat nummer og bane nr. på armen, på de 

mindste svømmere. 

 

 

•    Hjælpe børnene til start, hvis de er i tvivl eller usikre. 

(Tidtagerne spørger efter børnenes navne og hjælper også usikre børn på 

plads). 

 

 

 

•    De ældre og erfarne svømmere er selvhjulpne. 

 

Det er næsten et MUST at holdlederen har app´en  " Live Timing ", så der kan 

følges med i: 

1)    Hvem kommer i en evt. finale 

2)    Hvem får medaljer. Holdleder hjælper til så de der skal have medalje, er 

klar. 

 

Stævner med overnatning: 

•    Varetager kontakten til den arrangerende klub, og finde ud af hvor der 

overnattes + NØGLER. 

•    Holdlederen er ansvarlig for, at alle hjælper med at pakke sammen og 

rydde op, så vi afleverer sovestedet som vi overtog det. 

•    Holdlederen har en ” forældre funktion ”, og hjælper til hvor det er 

nødvendigt. 

Til mesterskabsstævner er det en stor fordel, at holdlederen finder ud af:  



” Hvor kan der soves / hviles mellem indledende heat og finale på stævnets 

sidste dag ( der er vi tjekket ud af evt. vandrehjem ) 

 

Når stævnet er med kost, behøves der ikke så meget frugt.  

Til stævner uden kost,  kan man som holdleder, køre i byen og købe sandwich 

eller lignende til svømmerne ( hvis det ønskes ), for svømmernes egen regning.  

I forbindelse med stævner hvor der overnattes, er det nemmest hvis 

holdlederen overnatter. Det er dog ikke et krav, idet der altid vil være en 

anden voksen/ forælder der så overnatter,  f, eks.  en official/ dommer. 

 

 

 

^^^^^^^^^^ 

 

 

 

Træningslejre  

 

Holdlederen har styr på fly/bus/ lufthavne m.v. 

Holdlederen er med som en slags ” praktisk gris ”, og hjælper hvor det er 

nødvendigt, for at  aflaste trænerne.  

Det er absolut er fordel, men ikke et krav at holdlederen tjekker og kender 

stedet m.v. inden ankomst  

Hjælper i tilfælde af sygdom. Kontakter læge / forældre  

Tager med på skadestue, hvis nødvendigt. 


