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Konkurrence afdelingens håndbog (K-afdelingen) er udarbejdet for at give et indblik i de tanker og det arbejde, 
der ligger bag udviklingen af K-afdelingen i Hvidovre Svømmeklub. Håndbogen giver et indblik i, hvordan vi vil 
arbejde frem mod K-afdelingens vision: 

 

”At skabe en K-afdeling der kan motivere til og håndtere elitesvømning, men samtidig har plads til udvikling 
af det hele menneske.” 

 

Det er vigtigt, at håndbogen på nogle punkter giver helt klare svar på, hvor klubben stiller sig i forhold til enkelte 
udfordringer. Dette skulle gerne fjerne enhver tvivl om, hvad der er tilladt, og hvad klubben ikke accepterer. På 
andre punkter kan håndbogen være et nyttigt opslagsværk, hvis du søger information omkring det at være i K-
afdelingen i Hvidovre Svømmeklub. 

 

K-Udvalg består af klubbens konkurrence-trænere, udvalgte forældre samt et bestyrelsesmedlem, der som 
udgangspunkt er formand for K-Udvalget.  

 

Vi håber, at håndbogen kan besvare spørgsmål fra både forældre, svømmere og interessenter i Hvidovre 
Svømmeklub. 

 

 

Med venlig hilsen 

K-Udvalget 

 

 

  

FORORD 
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Følgende er de overordnet målsætninger for en samlet K-afdeling. Perioden er sat til 4 år og følger en olympisk 
periode. Målsætninger for de enkelte hold findes under beskrivelsen af holdene. 

 

STABIL TALENTUDVIKLING  
 

Vision: At udvikle årgangssvømmere med højt teknisk niveau og en bevidsthed om egne sportslige ambitioner. Samt at 
sikre et naturligt flow mellem holdene og årgangene i K-afdelingen. 

 

Hvordan: En ensartet teknisk struktur og filosofi op gennem holdene i K-afdelingen, der bygger på en god basis fra 
svømmeskolen. Fastholdelse af svømmere på baggrund af gode sociale relationer og en kontinuerlig sportslig udvikling 
for den enkelte.  

 

Sportsligt resultat: 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/216 

 

Årgangs deltager ved SRØ      40%     60%     80%     100% 

Årgangs deltager ved DÅM     20%     30%     40%     50% 

Top 10 i medaljestatistik      Nej     Ønsket    Tilstræbes     Ja 

(Regionalt og Nationalt) 

 

ELITE MILJØ 
 

Vision: At tilbyde et af de bedste klub- og træningsmiljøer for junior- og seniorsvømmere på Vestegnen. 

 

Hvordan: Rekruttering og fastholdelse af de rette træner kompetencer og arbejde for at udvikle og forbedre 
bestående muligheder inden for træningstid, faciliteter og økonomi. 

 

Sportsligt resultat: 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/216 

 

Deltager ved SRØ     50%     80%     100%     100% 

Deltager ved DM     25%     40%     50%     75% 

Medaljer regionalt     Ønsket     Tilstræbes     Ja     Ja 

Medaljer nationalt     Nej     Ønsket     Tilstræbes     Ja 

 

MÅLSÆTNINGER FOR K-AFDELINGEN 
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ELITE SATSNING 
 

Elite+ 

Målsætning:  

Sæson 2014/2015 skal der være mindst 2 svømmere, der deltager i finale ved DM/DMJ/DÅM herunder en af disse 
som A-finale. Herudover er det langsigtede mål, at klubben over en 5-årig periode har 1-2 deltagere med til 
internationale mesterskaber i vilkårlige aldersgrupper. 

Målgruppe:  

Deltagere i Elite+ i Hvidovre Svømmeklub udtages ud fra følgende: 

• A-holdssvømmere med potentiale til A-finaler ved DM i løbet af igangværende sæson 
• B-holdssvømmere med potentiale til A-finaler ved DÅM i løbet af igangværende sæson 

Gruppen må maksimalt bestå af 6 svømmere således, at det individuelle fokus kan fastholdes. Såfremt der er flere 
potentielle svømmere, er det cheftræneren, der udvælger dem med størst potentiale. Svømmer der opfylder kravene, 
men bliver valgt fra har krav på en afklaring om, hvorfor og hvad der skal til for at komme i betragtning til næste 
udvælgelse. 

Deltagerne udvælges januar og juli og udvælgelsen gælder udelukkende for den kommende halvsæson. Ved 
udvælgelse udleveres en detaljeret plan indeholdende datoer. Det er cheftræneren, der har ansvar for udvælgelse og 
den løbende sparring og opfølgning. Cheftræneren fremlægger for K-Udvalget hvilke svømmere, der udtages til 
Elite+. 
 
Tilbuddet: 
 

1. Individuel procesorienteret plan for den enkelte svømmer med fokus på følgende; 
a) Primær teknisk udviklingspunkt (skabe fokus og klarhed for de involverede svømmere og 

trænere) 
b) Plan for hjemmetræning (skal understøtte udviklingen for svømmeren) 
c) Individuelt tiltag fra cheftrænerens side, økonomi der bliver brugt skal godkendes af 

bestyrelsesmedlem i K-Udvalget inden opstart 
2. 2-4 samlinger på langbane pr. halvår med individuelt fokus 

a) Første samling er afklaring for svømmer omkring indhold af plan. Resten er opfølgning 
og udvikling 

b) Samlinger er ekstra træning udover normal træning med hold og årgangsplus  
3. Månedlig coaching session med cheftræner (sikre at der bliver holdt fokus) 
4. Tilbud om individuelt kostvejledning (sikre forsvarlig udvikling af svømmeren) 

Krav til svømmeren:  

Svømmeren skal være villig til den ekstraordinære indsats, der forventes ved deltagelse i Elitesatsning og ved 
umyndige skal der ligeledes være ubetinget accept fra hjemmet. Såfremt svømmeren ændrer adfærd i løbet af en 
sæson og cheftræneren efter opfølgende dialog ikke vurderer, at motivationen fortsat er tilstede, så bliver tilbuddet 
om Elitesatsning ophævet med øjeblikkelig virkning.  
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Årgang+ 

Målsætning:  

At understøtte visionen i håndbogen for K-afdelingen jf. afsnittet om en stabil talentudvikling. 

Målgruppe:  

Deltagere i Årgang+ i Hvidovre Svømmeklub udtages ud fra følgende: 

• B-holdssvømmere med potentiale til DÅM i løbet af igangværende sæson 
• C-holdssvømmere med potentiale til DÅM i løbet af igangværende sæson 

Gruppen må maksimalt bestå af 12 svømmere med en overvægt af B-holdssvømmere. Såfremt der er flere potentielle 
svømmere, er det trænerne, der, evt. i samråd med cheftræneren, udvælger dem med størst potentiale. Svømmer der 
opfylder kravene, men bliver valgt fra har krav på en afklaring om, hvorfor og hvad der skal til for at komme i 
betragtning til næste udvælgelse. 

Deltagerne udvælges januar og juni og udvælgelsen gælder udelukkende for den kommende halvsæson, som løber 
henholdsvis september-januar og februar-juni. Ved udvælgelse udleveres en detaljeret plan indeholdende datoer. Det 
er cheftræneren, der har ansvar for udvælgelse og den løbende sparring og opfølgning.  
Trænerne fremlægger for K-Udvalget hvilke svømmere der udtages til Årgang+. 

Tilbuddet: 

Svømmerne tilbydes et ekstra ugentligt træningspas. Pt. er det søndag i Friheden med vandtid fra kl. 16 til kl. 18. Det 
er enten træner eller assistenttræner fra både C og fra B, der forestår træningen. 

I forhold til den almindelige holdtræningen har det ekstra Årgang+ træningspas ekstra fokus på starter, vendinger og 
individuelle tekniske detaljer, som den enkelte svømmer kan forbedre.  

Krav til svømmeren:  

Svømmeren skal være villig til den ekstraordinære indsats, der forventes ved deltagelse i Elitesatsning og ved 
umyndige skal der ligeledes være ubetinget accept fra hjemmet. Såfremt svømmeren ændrer adfærd i løbet af en 
sæson og cheftræneren efter opfølgende dialog ikke vurderer, at motivationen fortsat er tilstede, så bliver tilbuddet 
om Elitesatsning ophævet med øjeblikkelig virkning.  

Omkostning: 

Lønomkostninger til trænere er allerede indarbejdet i eksisterende kontrakter. 

 

 

FORANKRING AF MÅLSÆTNING 
 

Målsætningen er forankret i K-udvalget. K-udvalget skal sammen med bestyrelsen arbejde for, at klubmiljø, 
træningsmiljø, faciliteter, økonomi og muligheder er tidssvarende sådan, at trænerteamet har de rigtige 
forudsætninger for at opnå den til enhver tid opstillet målsætning. Sportslig ansvarlig og daglig ledelse af 
målsætningen ligger hos Cheftræneren. 
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Hvidovre Svømmeklub ønsker at give dig informationer om hvilke forventninger, der er til dig som svømmer og dine 
forældre i svømmeklubbens konkurrence afdeling; ligesom I sikkert også har en række forventninger til klubben samt 
brug for en masse informationer.  

 

Når du er svømmer på et konkurrencehold forventes det at du: 

ü Er klar og omklædt til træningsstart  
ü Er frisk, positiv og engageret ved alle træningspas  
ü Har udstyret i orden dvs. at du har 2 par badebukser eller -dragter, 2 par svømmebriller, 2 badehætter – hvis 

du er langhåret, en T-shirt, håndklæde og drikkedunk med hver gang  
ü Deltager i fællesarrangementer  
ü Giver besked til træner mindst 1 time før træning, hvis du er forhindret i at møde eller at nå frem til tiden  
ü Deltager i stævner  
ü Deltager i sponsorstævne (sponsor-penge deles 50/50 – svømmers penge indsættes på klubkonto), dette 

gælder dog ikke E-Holds svømmere.  
ü Deltager i træningslejre eller weekendture 
ü Husker at det skal være sjovt at træne  

 

Når du er forældre til en svømmer på et konkurrencehold forventes det, at du er parat til at deltage i en række 
praktiske opgaver: 

ü Der skal køres til/fra stævner 
ü Der skal bruges tidtagere og dommere  
ü Der skal bruges holdledere som ”nurse” svømmerne under stævner og træningslejre  

 

En vigtig del af at være konkurrencesvømmer er at deltage i stævner. For at kunne afholde disse stævner kræves der 
et antal forældre, som varetager ovennævnte opgaver. Vi forventer ikke, at du deltager i alle, men hjælper med det 
du kan.  

Klubben forventer, at mindst én forældre tilmelder sig tidtagerkursus og senere, når du bliver mere erfaren også andre 
dommerkurser. Tilmelding sker via officialsansvarlig eller klubbens kontor.  

Med den forventede forældreinvolvering må du forvente regelmæssigt at være i kontakt med børn under 15 år, det 
betyder, at svømmeklubben skal indhente en børneattest på dig/ jer. Du kan få formularen udleveret på klubbens 
kontor. 

Du kan finde flere oplysninger om konkurrenceafdelingen på klubbens hjemmeside: www.hvsk.dk 

  

Vi ser frem til at lære dig og din familie at kende i K-afdelingen og glæder os til mange gode oplevelser sammen. 

 
  

FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE OG BØRN 
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PROFIL 
Gruppe Junior & Senior 

Alder Piger 14+ Drenge 16+ 

Fokus Træner for at konkurrere og vinde 

Træning Træning: 6 dage om ugen (8 pas); 16 timer vand, 2-3 timer styrke, 2-3 timer dryland 

 
A-holdet er for de svømmere, der har valgt at leve et liv som elitesvømmere. Svømmerne har et mål med deres træning 
og er indforstået med konsekvensen af deres valg. Svømmerne specialiseres og trænes specifikt efter distancer og 
svømmearter. 

 

MÅLSÆTNING 
 

SOCIAL 
Det er lysten og ambitionerne, der driver viljen til svømning. Den enkelte svømmer skal selv kunne tage ansvar for egen 
udvikling. Den enkelte svømmer skal være bevidst om sin valgte livsstil samt, hvad det vil sige at være rollemodel for 
resten af klubben. Som hold skal man være i stand til at bakke op om hinanden i medgang og modgang. 

 

TRÆNING 
Svømmerne på A-holdet skal selvstændigt kunne anvende de træningsmæssige ting, som de har lært på øvrige hold. 
Man skal deltage ved alle aftalte træninger.  De få gange man er forhindret i at deltage, skal dette meddeles 
træneren. 

 

SPORTSLIGT 
Der trænes frem mod deltagelse ved Danske Mesterskaber. Som minimum skal alle svømmere på A-holdet deltage ved 
Regionale Mesterskaber eller det skal kunne godtgøres, at dette kan ske inden for en overskuelig periode som aftales 
med Cheftræner. Man deltager i alle tilbudte stævner og træningslejre. 

 

UDSTYR 
• Håndplader (Strokemarkers, størrelse efter aftale med træner ca. 200-300 kr.) 

• Plade (Let og ergonomisk ca. 150-200 kr.) 

• Snorkel (Svømmesnorkel, allround, størrelse senior ca. 200-300 kr.) 

• Se også øvrige hold før dette  

HOLDBESKRIVELSE A-HOLDET 
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PROFIL 
Gruppe Årgangs gruppe 1 

Alder Piger 12-14 Drenge 14-16 

Fokus Træner for at træne mere 

Træning 5 dage om ugen (5 pas); 10 timer vand, 2-4 timer dryland 

 
B-holdet er et konkurrence-hold. Legen er fjernet og erstattet med fysisk træning. Det forventes, at man tager sig selv 
og sin sport seriøst. Svømmerne trænes til at kunne beherske 400 IM og 800 fri. 

 

MÅLSÆTNING 
 

SOCIAL 
Fastholde gode sociale relationer på tværs af holdet. Svømmerne skal lære at støtte og hjælpe holdkammerater i 
forbindelse med træning og stævner. 

TRÆNING 
Træningsmæssigt lægges der vægt på videre udvikling af DPS (distance pr. armtag) og udvikling af et højt 
træningsniveau på bensvømning. Svømmerne skal lære at håndtere 5-7 m. undervandssvømning efter alle afsæt. De 
skal kunne bruge træningsuret og træningszoner. Man skal deltage ved alle aftalte træninger. De få gange man er 
forhindret i at deltage skal dette meddeles træneren. 

Derudover skal de ting der er lært på holdene før fastholdes. 

SPORTSLIGT 
Alle svømmere på B-holdet skal deltage ved SRØ (Regionalt Mesterskab) for deres respektive årgang. ½ af holdet 
deltager ved DÅM. Man deltager i alle tilbudte stævner og træningslejre. 

UDSTYR 
• Zoomers (Gerne Hydro TECH2, ellers korte finner i silikone ca. 300-400 kr.) 

• Fingerpadler (Med mulighed for kun at have snor om finger ca. 50-125 kr.) 

• Se også øvrige hold før dette  

HOLDBESKRIVELSE B-HOLDET 
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PROFIL 
Gruppe Årgangs gruppe 2 

Alder Piger 10-12 Drenge 12-14 

Fokus Træne for at lære at træne 

Træning 4 dage om ugen (4 pas); 5 timer vand, 2-3 timer dryland 

 
C-holdet er et hold, hvor man vælger svømning som primær sport. Man begynder at have fokus på kvalificering til 
Regionale og Nationale mesterskaber. Svømmerne trænes til at kunne beherske 200 IM og 400 fri. 

 

MÅLSÆTNING 
 

SOCIAL 
Fastholde gode sociale relationer på holdet via ca. 2 arrangementer pr. sæson. Svømmerne skal lære at respektere 
hinandens forskelligheder og niveau. 

TRÆNING 
Træningsmæssigt lægges der stor vægt på, at svømmerne kan håndtere alle 4 stilarter. Det er vigtigt, at svømmerne 
lærer at forstå, hvornår det er tid til arbejde, og hvornår det er tid til fokusering. De skal have teknisk korrekte 
detaljer (start, vending, undervandssvømning) og kunne anvende dette i deres træning. De skal introduceres til DPS 
(distance pr. armtag). De skal kunne bruge træningsuret og kende træningszoner og fagudtryk (A1-A2-A3, UV, DPS 
osv.).  

Derudover skal de ting der er lært på holdene før fastholdes. 

SPORTSLIGT 
Alle svømmere på C-holdet skal i løbet af årets stævner have svømmet alle fem 100 m., samt 200 IM. Der arbejdes 
med proces orienteret feedback ved stævner. Det tilstræbes at 2/3 af holdet kvalificeres til SRØ og ½ af holdet til 
DÅM (Regionale og Nationale mesterskaber). 

UDSTYR 
• Pullbouy (Størrelse senior ca. 60-100 kr.) 

• Træningselastik (Let eller medium fås via klubben ca. 0-35 kr.) 

• Se også øvrige hold før dette 

  

HOLDBESKRIVELSE C-HOLDET 
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PROFIL 
Gruppe Pre-årgangssvømning 

Alder Piger 8-10 Drenge 10-12 

Fokus Træner for at beherske FUNdamentels, samt intro til at lære at træne 

Træning 2 dage om ugen (2 pas); 2 timer vand, 1-2 timer dryland 

	  
Undervisningen af holdet foregår primært som tekniktræning. Træningen indeholder herudover begyndende 
konditionsserier. Træningen planlægges så svømmerne opnår den optimale bevægelsesfrihed i vandet. Træningen 
afspejler kun et minimalt konkurrencemoment (hastighed); det tekniske og sociale har højest prioritet. 

MÅLSÆTNING 
 

SOCIAL 
Skabe gode sociale relationer som et hold. Afholdelse af træningslejr eller weekend for holdet. 

TRÆNINGSMÅLSÆTNING 
Træningsmæssigt lægges der stor vægt på, at svømmerne bliver gode til ben og ”elsker” at svømme ben. De skal 
kunne svømme en god crawl og ryg. De skal have introduktion til korrekt fly og brystben. De skal introduceres gradvist 
til træningsur og træningszoner.  

Derudover skal de ting der er lært på holdene før fastholdes. 

SPORTSLIGT 
Svømmerne på D-holdet skal kunne svømme 100 ryg og crawl med god teknik og lovlige vendinger til stævner. De skal 
deltage ved minimum et eksternt stævne pr halvår. 

UDSTYR 
• Drikkedunk (Gerne til ½ liter) 

• Ekstra briller og badehætte 

• Se også øvrige hold før dette 

 

  

HOLDBESKRIVELSE D-HOLDET 
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PROFIL 
Gruppe Primær avanceret svømmer 

Alder Primær Piger 7-9 Drenge 9-11 

Fokus Træner for at lære FUNdamentels 

Træning 1 dage om ugen; 45 minutter vand, 15 minutter dryland 

	  
E-holdet har til formål at bygge bro mellem svømmeskolen og konkurrencesvømning. Holdet skal primært ses som et 
avanceret undervisningshold, hvor svømmerne roligt introduceres til konkurrence. 

MÅLSÆTNING 
 

SOCIAL 
At lette overgangen fra undervisning til konkurrence og fastholde glæden ved svømning. Skabe sociale relationer 
svømmerne i mellem via små arrangementer. 

TRÆNING 
Videreudvikling af basis færdigheder fra undervisningsafdelingen.  

Balance = Flyde på mave og ryg i 30 sek. Og lave afsæt under vand 

Vejrtrækning = Tilnærmelsesvis korrekt svømme vejrtrækning 

Elementskifte = Tryg ved at hoppe fra skammel på mange måder 

Bevægelse i vand = Lave kolbøtter og svømme crawl og ryg 

SPORTSLIGT 
På E-holdet skal man kunne svømme 50 ryg og crawl med godkendt vending. Der er fokus på ubesværet svømning 
frem for hurtig svømning. De skal deltage ved minimum et internt stævne.  

UDSTYR 
• Svømmebriller (ikke dykkermasker) 

• Badehætte (Ved langt hår) 
 

 

  

HOLDBESKRIVELSE E-HOLDET 
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For at kunne afholde og deltage i forskellige stævner er vi nødsaget til at kunne stille med officials, dvs. uddannede 
personer, der sikrer, at svømmerne vurderes ens, og at stævnerne afvikles efter gældende regler. 

Det er derfor nødvendigt at mindst den ene part i et forældrepar til en K-svømmer skal: 

1. Indenfor ½ år efter opstart som K-svømmer at have taget modul 1 
2. Indenfor 1 år efter opstart som K-svømmer at have taget modul 2 

 

Official systemet er inddelt i 7 moduler over positioner, der alle skal dækkes for at kunne afvikle et stævne. Antallet af 
positioner, der skal dækkes ind er forskelligt, men der skal bruges flest modul 1 og 2. 

De 7 moduler er: 

Modul 1: Tidtager- og stævnefunktion 
Modul 2: Mål-, vende- og banedommer 
Modul 3: Starter 
Modul 4: Ledende måldommer og ledende tidtager 
Modul 5: Speaker 
Modul 6: Stævnesekretær 
Modul 7: Overdommer 

 

Skriv til den ansvarlige for officialkurser for at få mere at vide om, hvad det vil sige at være official til et 
svømmestævne: 

E-mail: official@HVSK.dk 

 

Retningslinjerne for hvor mange officials dage det enkelte forældrepar skal levere på en sæson afhænger af flere 
forhold: 

1. Hvor mange K-svømmere de har 
2. Om svømmeren går på A-, B-, C-, D- eller E-holdet 

 

Grundlaget for beregningen: 
Klubben har vurderet antallet af stævnedage per K-hold og behovet for officials er skønnet til: 

A-holdssvømmer 20 stævnedage = 12 Officials dage 
B-holdssvømmer 18 stævnedage = 10 Officials dage 
C-holdssvømmer 14 stævnedage = 8 Officials dage 
D-holdssvømmer 10 stævnedage = 5 Officials dage 
E-holdssvømmer 5 stævnedage = 2 Officials dage 

 
Deltager man i andet frivilligt klubarbejde såsom bestyrelse, udvalg, holdleder og stævneleder gives der rabat på 
officials dagene: 

A. Bestyrelsesarbejde giver en rabat på 5 officials dage 
B. Udvalgsarbejde giver en rabat på 3 officials dage 

OFFICIALS 
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Regler for officials dage: 

§ Vil et forældrepar ikke tage sine officials dage, får deres barn ikke lov til at deltage i stævnerne 
§ Er en official forhindret i at tage sin official dag, skal vedkommende selv finde en afløser 
§ Er man official i Jylland tæller det dobbelt 
§ Kørsel frem og tilbage tæller som officials dag, dog gives ikke ”dobbelt” hvis både kørsel og official. 
§ Der føres regnskab med forbrug af officials dagene 
§ Official dagene løber fra 1. august til slut sæson i juli måned 
§ Er der specielle familiemæssige forhold, der gør, at du ikke kan leve op til klubbens forventninger, skal du give 

information til den ansvarlige for officials. K-udvalget vil herefter foretage vurdering og give tilbagemelding 
§ Stævnekalenderen føres løbende, så vidt muligt, minimum 3 måneder frem 
§ Du kan booke dig som official til alle stævner på stævnekalenderen, skriv til: official@hvsk.dk 

 
Sådan melder man sig til official kurser: 

§ Gå ind på Dansk Svømmeunions hjemmeside www.svoem.org 
§ Under menu vælger man kurser. Her ses samtlige kurser under Dansk Svømmeunion. For at indsnævre 

søgningen kan man i søgefeltet vælge officials under kursustype og under afvikling vælge øst. Herefter bliver 
man præsenteret for de official kurser, der bliver afholdt i denne sæson øst for Storebælt. Find det kursus du 
er interesseret i og som passer dig.. 

§ Tilmeld dig direkte på siden ved at klikke på kurset og udfyld alle informationer. 
§ Under tilmelder skriver du: 

Hvidovre Svømmeklub, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre, E-mail: kontor@hvsk.dk 
§ Sæt X i boksen, ”er klubbens kontaktperson” 
§ Efter kurset er det afgørende, at du tager en kopi af kursusbeviset og afleverer det på kontoret, så vi kan 

søge om tilskud. 
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INDLEDNING 
Man får mange gode oplevelser ved at tage med som holdleder, når svømmerne skal til stævne eller på træningslejr. 
Sjovest bliver det selvfølgelig, hvis man kender og kan klare de opgaver, der er forbundet med at være holdleder. Alt 
efter stævnets/træningslejrens størrelse og karakter, varierer opgaverne, ligesom antallet af holdledere varierer.  

En holdleder er en frivillig person, som tager sig af alle opgaver under stævner/træningslejre, der ikke omfatter selve 
svømningen. 

Opgaverne bliver aftalt med træneren. Det forventes, at holdlederen skaber ro og gode rammer for svømmerne, så 
de og trænere kan koncentrere sig om svømningen.  

STÆVNER D&E HOLD 
Før stævnet: 
Når du er holdleder, skal du hente holdledermappen på kontoret ugen op til stævnet. Er kontoret lukket, kan en træner 
låse dig ind. 

I holdledermappen finder du: 

ü Telefonliste på træner og svømmere 
ü Overstregningstusch/kuglepen 
ü Kravtider 
ü Holdkap kort 
ü Plaster 

Tag også gerne klubbens kamera med til stævnet og få evt. en anden forælder til at tage nogle billeder af 
stemningen og svømmerne. Kontakt træneren for at få en deltagerliste. 

På stævnedagen: 
Den vigtigste opgave er selvfølgelig at holde styr på, om alle svømmere kommer med og kommer med hjem igen i god 
behold.  

ü Check ved hjælp af deltagerlisten om alle svømmere møder frem. 
ü Meld jeres ankomst i sekretariatet og find ud af, hvor og hvornår, der er møde for holdledere.  
ü Er det et weekend-stævne, får du udleveret spisebilletter og oplyst evt. overnatningssted.  
ü Deltag i holdledermøder(ne). Disse møder afholdes almindeligvis, mens svømmerne er i gang med opvarmning, 

og træneren har travlt. Du skal derfor deltage i mødet. Til nogle konkurrencer gennemgås programmet her, og 
evt. rettelser indføjes. Sørg for at få programmer, så træneren og svømmerne - og du selv - kan følge med, 
hvis muligt få nogle ekstra. Ved længere stævner er det også her, at I får et bud på, hvornår stævnet slutter. 
Giv relevante oplysninger videre til træneren. 

ü Under stævnet er det træneren, der er på banen, mens det er dig, der er på i ”fritiden”. Skal alle have det 
godt til et stævne, er det imidlertid en fordel, at man hjælper hinanden.  

ü De mindre svømmere skal typisk hjælpes med at komme til opvarmning og start på det rigtige tidspunkt. Find 
sammen med træneren ud af, hvordan du bedst hjælper, så svømmerne er parate, når det er deres tur til at 
komme i vandet. Det kræver, at du orienterer dig i programmet og ved, hvornår de forskellige løb ligger 
(brug overstregningstusch) og hele tiden ved hvor lang tid, der ca. er til næste løb, hvor en svømmer fra 
Hvidovre skal i vandet. 

ü Hjælpe til med at alle svømmere hele tiden har en drikkedunk i hånden, og at de bruger den. 
ü Hjælpe til med at huske svømmerne på, at de skal have tørt tøj og badetøj på, når de ikke svømmer. 

HOLDLEDER 
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ü Det er også din opgave at aflevere holdkap kort mv., som træneren har udfyldt.  
ü Er det et weekend- stævne tager du dig af svømmerne (sandsynligvis sammen med en anden holdleder) uden 

for hallen. Aftal de nærmere omstændigheder (fx sengetid) med træneren. Det er også holdlederne, der 
sørger for frugt- og kiksindkøb til dagene efter første dag. 

 

For de mindre svømmere skal holdlederne særlig være opmærksom på, om svømmerne har det godt, og hvor der 
trænger til en kærlig hånd sådan, at problemer med hjemvé eller tristhed tages i opløbet. Holdlederne skal være i 
dialog med træneren om svømmernes velbefindende og om at løse alle opgaver bedst muligt. 

 

STÆVNER B+C HOLD 
Før stævnet: 
Når du er holdleder, skal du hente holdledermappen på kontoret ugen op til stævnet. Er kontoret lukket, kan en træner 
låse dig ind. 

I holdledermappen finder du: 

ü Telefonliste på træner og svømmere 
ü Overstregningstusch/kuglepen 
ü Kravtider 
ü Plaster 

Tag også gerne klubbens kamera med til stævnet og få evt. en anden forælder til at tage nogle billeder af 
stemningen og svømmerne. Kontakt træneren for at få en deltagerliste. 

På stævnedagen: 
Den vigtigste opgave er selvfølgelig at holde styr på, om alle svømmere kommer med og kommer med hjem igen i god 
behold.  

ü Check ved hjælp af deltagerlisten om alle svømmere møder frem. 
ü Meld jeres ankomst i sekretariatet og find ud af, hvor og hvornår, der er møde for holdledere.  
ü Er der tale om et weekend-stævne, får du oplyst eventuelt overnatningssted og udleveret spisebilletter.  
ü Deltag i holdledermøder(ne). Disse møder afholdes almindeligvis, mens svømmerne er i gang med opvarmning, 

og træneren har travlt. Du skal derfor deltage i mødet. Til nogle konkurrencer gennemgås programmet her, og 
evt. rettelser indføjes. Sørg for at få programmer, så træneren og svømmerne – og du selv – kan følge med, 
hvis muligt få nogle ekstra. Ved længere stævner er det også her, at I får et bud på, hvornår stævnet slutter. 
Giv relevante oplysninger videre til træneren. 

ü Under stævnet er det træneren, der er på banen, mens det er dig, der er på i ”fritiden”. Skal alle have det 
godt til et stævne, er det imidlertid en fordel, at man hjælper hinanden. Find ud af, hvordan du kan hjælpe 
træneren, f.eks. med at holde styr på svømmerne, så de er parate, når det er deres tur til at komme i vandet.  

ü Det kan være nødvendigt at huske nogle svømmere på at tage evt. medicin eller drikke rigeligt med væske. 
Tal med træneren om dette. 

ü Det er også din opgave at aflevere holdkap kort mv., som træneren har udfyldt.  
ü Er det et weekend- stævne, tager du dig af svømmerne uden for hallen. Aftal de nærmere omstændigheder 

(fx sengetid) med træneren. Det er også holdlederen, der sørger for frugt- og kiksindkøb til dagene efter 
første dag. 

 

STÆVNER A HOLD 
Før stævnet: 
Når du er holdleder, skal du hente holdledermappen på kontoret ugen op til stævnet. Er kontoret lukket, kan en træner 
låse dig ind. 
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I holdledermappen finder du: 

ü Telefonliste på træner og svømmere 
ü Overstregningstusch/kuglepen 
ü Kravtider 
ü Plaster 

Tag også gerne klubbens kamera med til stævnet og få evt. en anden forælder til at tage nogle billeder af 
stemningen og svømmerne. Kontakt træneren for at få en deltagerliste. 
 
På stævnedagen: 
Hold styr på, om alle svømmere kommer med - og kommer med hjem igen i god behold.  

ü Meld jeres ankomst i sekretariatet og find ud af, hvor og hvornår, der er møde for holdledere.  
ü Er der tale om et weekend-stævne, får du oplyst eventuelt overnatningssted og udleveret spisebilletter.  
ü Deltag i holdledermøder(ne). Giv relevante oplysninger videre til træneren. 
ü Under stævnet er det træneren, der er på banen, mens det er dig, der er på i ”fritiden”. Skal alle have det 

godt til et stævne, er det imidlertid en fordel, at man hjælper hinanden. Find ud af, hvordan du bedst hjælper. 
ü Det kan være nødvendigt at huske enkelte svømmere på at tage evt. medicin eller drikke rigeligt med væske. 

Men husk også at A-holds svømmerne selv skal være ansvarlige for dette. 
ü Det er holdlederens opgave at aflevere holdkap kort mv., som træneren har udfyldt.  
ü Er det et weekend- stævne tager du dig af svømmerne uden for hallen. Aftal de nærmere omstændigheder 

med træneren. Det er også holdlederen, der sørger for frugt- og kiksindkøb til dagene efter første dag. 
 

TRÆNINGSLEJR OG MESTERSKABER MED OVERNATNING 
Før træningslejren/mesterskabet: 

ü Tag en snak eller hold et møde med træneren for at aftale hvilke opgaver, som du skal løse i den konkrete 
situation. Opgaverne og antallet af holdledere afhænger i høj grad af hvor længe og hvor langt væk, at 
træningslejren/mesterskabet afholdes. 

ü På mødet aftales bl.a., hvad holdlederen skal sørge for af kantmad og mellemmåltider.  
ü Typisk er holdlederen ”rejseleder” for turen og sørger for transport og overnatning efter aftale med træneren. 
ü Hovedmåltiderne skal helst være bestilt hjemmefra, og altså ikke noget som holdlederen skal tilberede.  
ü Mellemmåltider kan fx. bestå af: Grovboller og rugbrød med pålæg.  
ü Kantmad kan fx. være: Frugt skåret i stykker, rosiner, nødder, mandler, gulerødder, grovboller og knækbrød.  

 
Under selve mesterskabet: Se under stævner 

På en træningslejr skal en holdleder sørge for at nurse om svømmerne, dog uden at favorisere eller for den sags skyld 
negligere egne børn. Derudover skal holdlederen sørge for samme ting som til overnatningsstævner. På de fleste 
træningslejre vil der også være en eller flere former for sociale tiltag, som holdlederen også meget gerne må stå for. 
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De første gange en svømmer skal til stævne, stiller forældre og børn mange spørgsmål. I det følgende vil vi prøve at 
give svar på noget af det, der dukker op undervejs. Der er tit ikke ret megen plads ved bassinet, men det er alligevel 
en stor fordel for alle parter, at forældrene er med til de første stævner. De yngste svømmere skal lære at holde styr 
på ”hat og briller”, at tørre sig ordentligt, så de ikke fryser, at spise med passende mellemrum og at sørge for at 
holde noget tøj tørt til sidst på dagen. 
 

Hvad der er behov for på en stævnedag: 
Ekstra badetøj, ekstra håndklæde, ekstra T-shirt. Der skal medbringes indendørssko til hallen + evt. ekstra strømper, da 
våde tæer let bliver kolde. Ekstra badehætte og briller, da disse ting tit revner og springer til stævner. Der er brug for 
noget at drikke (kun vand). Madpakker til flere små måltider gerne frugt, grønt og pastasalat. 

 

Til et stævne deltager altid en træner og en holdleder efter behov 
Træneren tager sig af den sportslige del, og her er det vigtigt, at svømmeren straks efter at have svømmet kommer 
direkte til træneren, som evaluerer løbet. Holdlederen, som er en af forældrene, sørger for, at børnene befinder sig, 
hvor de skal være til rette tid. Holdlederen tager sig desuden af alt det, som forældre gør, når de er med. Trøster, 
tørrer og sørger for, at børnene husker at spise og drikke. 

 

Afvikling af stævnet: 

 

Opvarmning: 

Holdet møder én til to timer før stævnestart til opvarmning - en nødvendig og nyttig del af et stævne. Imens der 
varmes op rettes deltagerlisten, og der tilmeldes hold til ”holdkapper”. Sekretariatet skal på denne korte tid skrive 
programmet, så det er klar til stævnestart. Ud over programmer til træner og holdleder, vil der ofte være ekstra 
programmer til salg. 

 

Officials: 

Til stævnets afvikling er der et antal officials, der tager tid og sørger for, at alt går rigtigt til. Nogle af dem skal gå 
langs bassinkanten. De skal have plads, så de kan passe deres job. I målområdet (bag startskamlen) må der kun være 
officials og svømmere, der er involveret i de aktuelle løb (dvs. ingen forældre, holdledere m.v.). 

 

Løb og heat: 

Der er næsten altid holdkapper først og sidst i stævnet med en lille pause efter og før, så de svømmere, der skal 
svømme lige efter eller lige har svømmet, kan nå at få vejret. De andre løb afvikles af skiftevis piger og drenge, en 
disciplin ad gangen. Indenfor hvert løb svømmer de langsomste i det første heat og de hurtigste i det sidste heat. Til 
stævner, hvor svømmerne skal have opnået en bestemt tid (kravtid) for at deltage, kan det ske, at en svømmer kun skal 
deltage i et løb. Alligevel bliver alle svømmere til stævnet er slut, så man er med til at opmuntre dem, der svømmer i 
slutningen af stævnet. 

 

 

Start: (Under starten skal der være helt stille) 

MIT FØRSTE STÆVNE 
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1. En række korte fløjt: Svømmeren gør det sidste klar og stiller sig bag sin skammel. 

2. Det lange fløjt: *) Svømmeren træder op på skamlen. 

3. Der siges: ”På jeres pladser”! Svømmeren indtager startstilling. 

4. Startskuddet går. 

 

*) Ved rygcrawl fløjtes to lange fløjt: 1: Svømmeren hopper i vandet. 2: Svømmeren indtager startstilling. 
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1. Du skal ikke ligge dine egne ambitioner på dit barn: 

 

Husk at svømning er dit barns aktivitet. Forbedringer og fremskridt sker i forskelligt tempo for hver enkelt. Døm ikke dit 
barns fremskridt i forhold til andre børns præstationer og pres det ikke i forhold til, hvad du synes det skulle kunne. Det 
rare ved svømning er, at hver enkelt kan forsøge at gøre sit personligt bedste uden indblanding fra andre. 

 

2. Du skal være en støtte lige meget hvad: 

 

Der er kun ét spørgsmål, som du kan stille dit barn, ”Var det sjovt?” Hvis træning og stævner ikke er sjove, skal dit barn 
ikke presses til at fortsætte. 

 

3. Du skal ikke være træner for dit barn: 

 

Du har bragt dit barn til en uddannet træner, prøv ikke at underminere dette ved at træne dit barn ved siden af. Det 
du skal er at støtte, elske og være der for dit barn lige meget hvad. Træneren er ansat til at tage sig af det tekniske. 
Du bør ikke råde dit barn m.h.t. teknik og taktik. Det er ikke dit område. Dette vil tjene det formål at gøre barnet 
forvirret og modvirke, at svømmeren og træneren knytter bånd. 

 

4. Du må kun sige positive ting til stævner: 

 

Hvis du kommer til stævner bør du heppe og klappe, men aldrig kritisere svømmere eller træneren. 

 

5. Du skal anerkende dit barns frygt: 

 

Det første stævne, de første løb kan være meget stressfulde. Det er helt på sin plads for dit barn at være bange. Lad 
være med at skælde ud eller latterliggøre. Du bør i stedet forsikre dit barn om, at træneren ikke ville have foreslået 
de planlagte løb, hvis han/hun ikke mente, at dit barn kunne gennemføre det. 

 

6. Du skal ikke kritisere officials til et stævne: 

 

Hvis du ikke har tiden eller lysten til at arbejde som frivillig, så lad være med at kritisere dem, som forsøger at gøre 
deres bedste. 

 

7. Respekter dit barns træner: 

 

SVØMMEFORÆLDRENES 10 BUD 
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Det bånd, som dit barn og dets træner knytter, er helt specielt og bidrager til dit barns succes og gode oplevelser. 
Kritiser aldrig træneren i dit barns nærhed, det vil kun skade dit barns svømning. 

 

8. Du skal ikke hoppe fra klub til klub: 

 

En klub har sine interne problemer, selv de bedste af dem. Børn, som forlader en klub, bliver ofte holdt udenfor i lang, 
lang tid af de tidligere holdkammerater. Ofte er det sådan, at svømmere som flytter, ikke opnår mere succes det nye 
sted end det første. 

 

9. Dit barn skal have andre mål end at vinde: 

 

At give sig fuldt ud lige meget, hvad resultatet er, er langt mere vigtigt end det at vinde. Der var engang en olympisk 
deltager som sagde ”Det var mit mål at sætte verdensrekord. Det gjorde jeg, men det gjorde en anden også, bare lidt 
hurtigere end jeg. Jeg opnåede mit mål og tabte samtidig. Dette gør mig ikke til en taber, jeg er faktisk meget stolt af 
det løb”. 

 

10. Du skal ikke forvente, at dit barn bliver olympisk mester: 

 

Svømning er langt mere end de olympiske lege. Spørg din træner, hvorfor han/hun er træner. Så vil der være store 
chancer for at vedkommende aldrig har været til de Olympiske Lege, men alligevel fik så meget ud af svømning, at 
han vil give sin kærlighed til sporten videre. Der er ca. 130.000 medlemmer af Dansk Svømmeunion og kun ca. 8 
kommer til OL hvert fjerde år. 

Svømning lærer dit barn selvdisciplin og sportsånd. Svømning fordrer selvværd og god helse. Svømning giver livslange 
venskaber og meget mere. De fleste olympiske medaljetagere vil sikkert kunne fortælle, at de førnævnte ting er langt 
vigtigere end medaljerne. Svømning producerer gode mennesker, og du skal være glad, fordi dit barn deltager. 

 

Frit tilpasset efter “Ed Clendaniel’s 10 Commandments for Little League Parents” : Little league er den amerikanske baseball liga for de yngste 
spillere. Tage fra Dansk Svømmeunion. 

 

 



 

Hvidovre Svømmeklub – Frihedens Idrætscenter – 2650 Hvidovre 

Kontakt: 3678 1248 – www.hvsk.dk – kontor@hvsk.dk                          side 21 af 28 

  

Retningslinjer for indtagelse af rusmidler i K-afdelingen: 

 

• Det er som udgangspunkt ikke tilladt at indtage rusmidler (alkohol og stoffer), overtrædelse kan medføre 
bortvisning. Indtagelse eller anden brug af ulovlige rusmidler vil medføre øjebliklig bortvisning. 

• Ingen trænere der er påvirket af rusmidler må have ansvaret for svømmere i K-afdelingen. 

• Ingen svømmere der er påvirket af rusmidler må deltage i træning eller stævner. 

 

For svømmerne er der nul tolerance over for alkohol, rygning og stoffer. I forbindelse med alkohol kan der være 
undtagelser, som afklares med den til en hver tid ansvarlig træner på holdet. Ikke myndige skal også have accept af 
værge. 

 

I forbindelse med arrangementer, stævner, møder mm. som K-afdelingen afholder serveres der ikke alkohol. Dette 
gælder dog ikke fester i klubbens regi, hvor forældrene også deltager. Her må serveres øl og vin i forbindelse med 
spisningen. Lukkede sammenkomster i ledelsesregi omfattes ikke af alkoholforbuddet. 

 

I forbindelse med arrangementer/ stævner, træningslejre/weekender mm. som K-afdelingens svømmere deltager i, må 
ingen svømmer indtage alkohol fra afgang til hjemkomst. I tilfælde hvor der efter et stævne (DM, DKM og DM-H) er 
fest, kan svømmere vælge at blive og derved ikke afslutte stævnet med klubben. I disse tilfælde ophører klubbens 
ansvar for svømmeren ved holdets afrejse. Kun svømmere over 18 år eller svømmere med accept fra forældre kan 
vælge sidstnævnte løsning. 

 

I forbindelse med stævner, træningslejre, weekender mm. som K-afdelingen deltager i, er det ikke tilladt for træner og 
leder at være påvirket. Træner og leder skal til en hver tid kunne varetage sit ansvar, for eksempel kan køre bil eller 
ledsage svømmer til læge mv. Der henstilles til sund fornuft. 

 

Overtrædelse af ovennævnte vil medføre bortvisning/hjemsendelse og i specielle tilfælde kan det medføre 
udelukkelse fra K-afdelingen eller enkeltarrangementer. 

 

Retningslinjer for doping 

Hvidovre Svømmeklub tager afstand fra en hver form for doping 

 

I tilfælde hvor det er en lægefejl eller hvor dopingen tydeligvis er sket ved en fejl/dumhed, vil bestyrelsen tage stilling 
til en passende straf. I tilfælde hvor doping har været brugt til at fremme ydeevnen, vil et misbrug give en bortvisning 
på 2 år og gentages misbruget, vil det være en bortvisning på ubestemt tid. 

 

I tilfælde hvor nogle har mistanke/viden om dopingmisbrug ønsker klubben besked, så man hurtigst muligt kan skride 
ind over for dette. 

Ansøgning om dispensation fra dopinglisten, TUE (Therapeutic Use Exemption) 

POLITIK KATALOG 
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Som idrætsudøver er du nødt til at være påpasselig med, hvad du spiser og hvis du har behov for medicinsk 
behandling er det vigtigt, at du før behandlingen starter, husker at tjekke Præparatfortegnelsen. Skulle det præparat, 
som du skal behandles med, indeholde forbudte substanser, skal du have en speciel godkendelse kaldet ”TUE” af Anti 
Doping Danmark. 

 

Du kan tjekke præparatfortegnelsen og regler fra Anti Doping Danmark via følgende link: 

  

http://www.antidoping.dk/da/Regler/Dopinglisten_2013_aendringer.aspx 

 

Idrætsudøvere der skal ansøge om dispensation fra Dopinglisten (TUE) vil fremover være inddelt i 3 grupper: 

Internationale eliteidrætsudøvere  
- udøvere der er udtaget til et internationalt forbunds prioriterede testgruppe 
- udøvere der skal deltage i et internationalt forbunds arrangement/konkurrence 

Nationale eliteidrætsudøvere  
- udøvere der er udtaget til Anti Doping Danmarks prioriterede testgruppe A 
- udøvere der er udtaget til Anti Doping Danmarks prioriterede testgruppe B 
- Øvrig national elite opført på ADDs forbundsoversigt over national elite 

 

Det vil sige Svømmere på A-holdet og svømmere udtaget til Senior brutto trupper, ITUP Junior og ITUP Årgang. 

Øvrige idrætsudøvere 

Udøvere der ikke er opført på ADDs forbundsoversigt over national elite, men som dyrker idræt på lavere niveau 
under Danmarks Idræts-Forbund. Disse udøvere skal søge om dispensation fra Dopinglisten hos Anti Doping Danmark 
enten proaktivt eller retroaktivt afhængig af det stof eller den metode der skal anvendes.  

 

Kodeks for god opførsel 

Hvidovre Svømmeklubs K-afdeling sætter en god omgangsform og tone højt. 

Svømmer/svømmer. 

Svømmeklubben forventer, at svømmerne opfører sig pænt overfor hinanden. Mobning kan ikke accepteres. Finder der 
mobning sted, vil træneren straks tage en samtale med mobberen. Hvis mobningen gentages, inddrages forældrene. I 
særlige tilfælde kan det blive nødvendigt at bortvise svømmeren i en nærmere aftalt periode. Voldelig adfærd kan 
ikke accepteres i K-afdelingen. Træneren vil straks stoppe adfærden og herefter tage kontakt til forældrene. 
Gentagne fysiske overgreb vil medføre bortvisning. 

Mindre slagsmål, hvor begge parter er udfarende, kan af og til forekomme på de yngste K-hold. Det vil blive stoppet 
og fulgt op af en samtale med træneren og de involverede parter evt. også forældrene. Hvis en svømmer har oplevet 
et af ovenstående tilfælde eller på anden måde har følt sig krænket uden trænerens viden, bør forældrene eller 
svømmeren kontakte træneren eller klubbens cheftræner. 

 

Træner/svømmer 

Træneren forventes at anvende et pænt/stuerent sprog, når han/hun taler til svømmerne. Sproget må på intet tidspunkt 
være nedværdigende, men kan skærpes i en grad, der kan få svømmerne til at yde deres bedste. Hård træning 
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accepteres ikke som disciplinærmiddel. Klager over trænere rettes til cheftræner, K-udvalgsformand eller 
svømmeklubbens bestyrelse. 

 

Svømmer/træner 

Svømmerne skal til en hver tid udvise respekt overfor træneren og følge hans/hendes anvisninger, uanset hvilket hold 
svømmer og træner er fra. Svømmere der gentagne gange overhører trænernes anvisninger vil blive indkaldt til 
samtale med træner og forældre. Hvis problemet fortsætter, vil det medføre bortvisning i en nærmere aftalt periode. 

 

Retningslinjer for samvær imellem svømmere og trænere 

Alle, der ansættes eller melder sig til på frivillig basis til at undervise, træne eller beskæftige sig med svømmeklubbens 
medlemmer under 15 år, skal give deres skriftlige samtykke til at klubben retter en § 36-forespørgsel (børneattest) til 
politiet. Vi sikrer os således, at ingen ansatte eller frivillige i klubben har en dom for pædofili.  

I forholdet mellem træner/instruktør og svømmerne så bør der være en venlig og kammeratlig omgangsform, i hvilken 
der aldrig må kunne forekomme seksuelle tilnærmelser. Træner/instruktør skal være sig bevidst, at han/hun ofte bliver 
genstand for de unge svømmeres beundring m.m., og at det er træneren/instruktøren, der som den voksne skal sørge 
for at bevare en vis afstand. 

 

I alle forhold følger Hvidovre Svømmeklub loven 

Blandt andet forbydes seksuelt samkvem med unge under 15 år. 

Et forhold mellem træner/instruktør og en svømmer under 18 år er uacceptabelt, da de to parter ikke har en 
ligeværdig stilling. 

I alle tilfælde er det uacceptabelt, at tiden i forbindelse med træning, hvor andre klubmedlemmer er til stede, bruges 
til stævnemøder. 

I forbindelse med arrangementer, stævner, træningslejr mv. skal der altid være 2 myndige trænere/ledere med på 
turen. Det tilstræbes, at der er en af hvert køn.  
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Kun svømmere, der kan opfylde kravene på det overliggende hold samt udviser interesse og flid, kan indgå i 
holdrykninger. Se evt. holdbeskrivelser for yderligere information eller kontakt din træner. 

Trænerne på de implicerede hold skal være enige om forløbet. Cheftræner og K-udvalg skal informeres, når der 
foretages ændringer på holdene. 

Kan man mellem trænerne ikke opnå enighed, er det cheftræneren, der tager den endelige beslutning. 

Rykninger kan i princippet ske hele året men finder normalt af sted i forbindelse med nytår eller sommerferien. 

 

Prøvetræning med henblik på afklaring af oprykning: 

Man skal, så vidt det er muligt, gennemføre et hurtigt skifte mellem de to hold, så svømmeren har så kort en periode 
som muligt, hvor der ikke er nogen faste holdepunkter. Overgangsperioden mellem to hold kan variere, men der 
tilstræbes en varighed omkring 2 måneder. 

Svømmeren skal være klar over hvilke krav, der er til den enkelte for, at en oprykning kan blive en realitet. Svømmer 
og forældre har altid krav på en opdatering i forløbet, hvis man skulle være i tvivl om, hvordan det går. 

Det er op til trænerne at lave overgangen så optimal som mulig.  

 

Ekstra træning med hold over ens normale hold: 

Dette kan forekomme i tilfælde, hvor det er den rigtige løsning for den enkelte svømmer. Det er vigtigt, at svømmer og 
forældre i sådanne tilfælde er klar over, at der ikke er tale om prøvetræning. 

 

Holdrykninger fra K-afdelingen til Undervisningsafdelingen/Andre hold: 

Kommer man i den situation, at svømmere ikke opfylder holdkravene og derfor skal flyttes fra K-afdelingen til 
undervisnings-afdelingen/andre hold, indkaldes de implicerede til en samtale minimum 2 måneder før holdrykning. Her 
skal oplyses, at de er sat på observationslisten. Under denne samtale skal det oplyses, hvilke dele af deres svømning 
der skal forbedres for at kunne forblive på holdet. Derudover skal det oplyses, hvad der derefter skal til for ikke at 
komme på observationslisten igen. I tvivlsspørgsmål vil det altid være cheftræneren, der tager den endelige beslutning. 
K-udvalget og chefinstruktør skal informeres. 

  

HOLDRYKNINGER 
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Hvidovre Svømmeklubs K-afdeling skal hovedsagelig bygges på svømmere fra egen svømmeskole. 

Tilflytning af svømmere skal altid vurderes overordnet som et led i klubbens langsigtede udvikling. Det tilstræbes, at 
svømmere, der flytter til klubben, forventes at have et længere træningsophold i klubben. 

En svømmer, der kun har kortere ophold i klubben, skal kunne bidrage til klubbens videre udvikling. 

Ved tilflytning af svømmere fra andre landsdele skal klubben, så vidt det er muligt, tilbyde denne svømning på et 
svarende niveau. 

Hvis klubben og en svømmer har interesse i samarbejde, skal der som udgangspunkt sættes en for begge parter 
uforpligtende prøvetræning op. Det er sådan, at begge parter kan se hinanden an. 

Alle tilflytninger til Hvidovre Svømmeklubs K-afdeling skal godkendes af cheftræneren. Efterfølgende orientering til K-
udvalget. 

Svømmeren indmeldes i klubben og betaler kontingent. 

Kontakt til cheftræner kan ske via HVSK.dk eller ved at kontakte kontoret. 

  

SVØMMERTILFLYTNING 
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• Hvidovre Svømmeklub har ansvar for svømmernes sikkerhed under hele turen. 

• Hvidovre Svømmeklub stiller med 1 træner/leder pr. 10 børn. 

• Ingen svømmer må træne uden, at der er en træner tilstede. 

• Et træningspas må ikke overskride 3 timer. 

• Overstående må kun overskrides ved godkendelse af både cheftræner og K-udvalgsformand. 

• Godkendes overskridelse af 3-timers reglen, for et træningspas, skal der serveres kantmad. 

• Man skal tilstræbe minimum 6 timers hvile mellem træningspassene. 

• Svømmere, der udsætter sig selv eller andre for fare, hjemsendes for egen regning. 

• Svømmere, der udviser en opførelse, der ikke er acceptabel i Hvidovre Svømmeklub, hjemsendes på egen regning. 

 

Planlægning af træningslejre/weekender 

Ved planlægning af træningsture skal det tilstræbes at få så meget kvalitet for pengene som muligt. 

I løbet af en sæson skal alle holdene i K-afdelingen tilbydes minimum én weekendtur eller træningslejr. 

 

Faciliteter 

Faciliteter skal tilpasses behovet for det enkelte hold. Tag derfor træneren med på råd. 

Ting der er værd at overveje kan være følgende: 

• Bassindybde, minimum 1 m. men optimalt er 1,8 over hele bassinet. 

• Vandtemperatur, mellem 25,5 – 27. 

• Banetove, bølgebryderne. 

• Vendeflag, bassinet skal være forsynet med vendeflag 5 m. før bassinkanten. 

• Startskamler, gerne i begge ender, men minimum i den ene. 

• Træningsure: Der skal være et tydeligt træningsur der kan ses fra begge ender og fra alle baner. 

• Adgang til styrketræning. 

• Adgang til dryland 

• Adgang til alternative aktiviteter 

 

 

 

Indkvartering på træningslejre 

TRÆNINGSLEJRE / WEEKENDER 
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Værelser med egen seng. På de store hold kan længde af seng være en udfordring. 

Enkelt værelse til trænere. Trænere skal have mulighed for at forberede sig ordentligt til træningerne, hvilket kan være 
svært med svømmere på værelset. 

Køkken - Det vil være optimalt, hvis der er mulighed for at lave mad på værelset/ i lejligheden således, at svømmerne 
kan lave mad mellem måltiderne. 

 

Bespisning 

Det er vigtigt, at dem der står for maden er informeret om, at det er sportsfolk de skal bespise. Ofte er det en fordel, 
at man har snakket med kokken før afrejse.  

 

Samlingsmulighed 

Der skal være mulighed for at samle alle svømmerne uforstyrret i et lokale. Lokalet kan med fordel indeholde video og 
tavle. 

 

Indkvartering for Træningsweekender 

I forbindelse med træningsweekender er det op til træneren, hvilke krav der stilles til sovefaciliteterne. Værelser med 
senge er optimalt, men da det kun er to overnatninger, kan en sovesal accepteres. 

 

Bespisning 

Det er vigtigt at dem, der står for maden er informeret om, at det er sportsfolk de skal 

bespise. Tit er det en fordel, at man har snakket med kokken før afrejse. 

 

Samlingsmulighed 

Der skal være mulighed for at samle alle svømmerne uforstyrret i et lokale. Lokalet kan med fordel indeholde video og 
tavle. 
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Betaling for deltagelse ved træningslejre og stævner med overnatning 

 

1. Holdledere(n) udpeges af træneren minimum 1 måned før turen og deltager gratis. Det er holdlederens opgave at 
deltage i planlægningen af overnatning, transport og bespisning (Se holdlederens opgaver).  
 
2. Holdleder og officials får ophold og fortæring dækket. 
  
3. Ophold og fortæring bookes samlet for svømmerne, træneren, holdlederen og officials.  
 
4. Kører holdleder eller officials i egen bil 125 km fra Hvidovre betales km-takst med statens til enhver tid gældende 
lave takst. Det forudsættes, at bilen fyldes op. Klubben betaler evt. broafgift.  
 
5. Forældre, der selv vælger at deltage i børnenes aktivitet, booker og betaler selv udgifter forbundet med ophold og 
kørsel også hvis, der er andre svømmere med i bilen. 
  
6. K-udvalget tager stilling til, om man skal køre i private biler eller vælge en anden transportform, hvis stævnet 
foregår langt væk.  
 
7. Ved overnatningsstævner, hvor der er krav om officials, tilstræbes, at der er så få officials som muligt for at 
begrænse opholdsudgifterne. 
  
8. Egenbetaling for svømmere der deltager på en træningslejr fastsættes til: 250 kr. pr. døgn på Sjælland, 350 kr. pr. 
døgn i det øvrige Danmark, Norden og Nordtyskland, 450 kr. pr. døgn i resten af Europa. Dog max 4.000 kr. i 
egenbetaling for en træningslejr. 
  
9. Arrangementer, der ikke passer til ovenstående model, skal altid godkendes i K-udvalget i samråd med 
økonomiudvalg/bestyrelse. 
  
10. Klubben betaler for kant-mad ved stævner, hvor der overnattes. Holdlederen køber ind. Hvis der er flere hold, så 
koordinerer holdlederne indkøb. Klubben refunderer udgiften. Der er ikke kant-mad til stævner uden overnatning. Her 
er det forældrenes ansvar, at svømmerne har nok mad med.  

 

 

 

 

 


