
	  

	  
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	  
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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	  

	  

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.	  	  


