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Hvilke opgaver har de ansvarlige stævneholdledere?

Hvem er med i holdlederteamet lige nu?
Holdleder består af ca. 6 personer, 2 personer fra henholdsvis A-, B- og C-holdet.
Det fremgår i vores fælles officialsoversigt, som der ses en udsnit af herunder.
Denne oversigt findes i vores Facebook-gruppe og bliver også rundsendt via mail i forbindelse
med mailudsendelses.

Hvordan kommer du med i holdlederteamet?
Ønsker du at være holdleder eller høre mere herom så skal du kontakte en træner eller en for
konkurrenceudvalget.
Som stævneholdleder skal man nok regne med at bruge ca. 10 stævne dage per sæson.
Hvilke stævner står holdlederteamet for?
Det er aftalt at holdlederteamet skal dække alle stævner i løbet af sæsonen
Men er der få svømmere kan stævneholderen aftale med trænerne om der er behov for en
holdleder.
Når der kommer nye stævner til i løbet af en sæson så bliver stævneholdlederne informeret
derom så de kan planlægge hvem, der skal være holdleder til de nye stævner.

Holdlederteamet aftaler indbyrdes hvem, der deltager på hvilke stævner og hvilke dage.
Der er mindst én fra holdlederteamet, der deltager pr. stævnedag, hvis det er nødvendigt med
to holdledere, kan den anden holdleder findes uden for teamet. Dette kan koordineres med den
officialansvarlige.
Holdlederen for det enkelte stævne skal fremgå på stævnesedlen med telefonnummer og skal
informeres, hvis man ikke kører med fra Maglegårdsbadet.
Den ansvarlige holdlederes opgave
Før stævnet:
•

Kontrol af holdleder udstyr i klubbens fritidsrum

•

Indkøb holdlederudstyr, hvis der mangler noget

•

Hvem er ansvarlig for de enkelte dage på stævnet

•

Hvis der skal bruges ekstra hjælpe holdere skal de findes og informeres

•

Arrangerer indkøb til stævnet (Dette kan f.eks. fortages af hjælpeholdlederen), men det er den ansvarlige holdleder på
stævne dages, der har ansvaret for at der bliver købt ind

•

Tage holdleder udstyr med til stævnet

•

Skal møde op ved Maglegårsbadet når vi mødes før et stævne.

•

Sikre at alle er tilstede og alle har nogle at kører med

•

Koordinering/aftale med trænere vedr. stævnet

•

Print og medbring den seneste stævne Information (Tidsplan, indbydelsen, stævneseddel)

Under stævnet:
•

Tilmelde/afmelde svømmere

•

Skrive holdkap kort

•

Hente programmet til holdledere og trænere

•

Hjælpe med til at informerer svømmerene om hvornår og hvor de skal svømme

•

Sikre at der er frugt/mad/drikke til svømmere (Dette kan f.eks. fortages af hjælpeholdlederen),

•

Koordinering angående holdlederudstyr til næste stævnedag

