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FORMÅL OG RETNINGSLINJER
FOR K-UDVALG OG S-UDVALG I HOBRO SVØMMEKLUB
FORMÅL:
Konkurrenceafdelingerne i Hobro Svømmeklub har tilknyttet et udvalg af frivillige. Formålet med
udvalgene er at muliggøre svømmernes deltagelse i stævner og træningslejre, samt at sikre
sociale aktiviteter som vedligeholder fællesskabet på holdene. Udvalgene i de respektive
afdelinger har ansvar for følgende:
1. I samarbejde med trænere at planlægge og koordinere svømmernes deltagelse i
planlagte stævner hen over sæsonen.
2. Planlægge, koordinere og afholdelse af stævner med Hobro Svømmeklub som vært.
3. Sikre en tilstrækkelig base af frivillige officials/dommere, som muliggør deltagelse i
stævner.
4. I samarbejde med trænere at planlægge, koordinere og afholde træningslejre for de
enkelte hold eller afdelinger.
5. Sikre en bred inddragelse af forældre i det frivillige arbejde
6. I samarbejde med trænere, at vedligeholde det sociale aspekt på holdene, f.eks. gennem
sociale aktiviteter for de enkelte hold, afdelinger eller på tværs.
7. Planlægge og koordinere aktiviteter der tjener penge til de enkelte afdelinger, f.eks.
hjælp ved AMBU, sponsorstævne eller lignende tiltag.
8. Bidrage til positiv omtale af klubben og dennes sponsorer i forbindelse med oplagte
muligheder som stævner, træningslejre og lignende.

RETNINGSLINJER:
Retningslinjerne skal forenkle administrationen og ensrette reglerne for de to afdelinger og er
vedtaget imellem udvalg og bestyrelse. Ved tvivlstilfælde skal bestyrelsen spørges.
Generelt:
1. For at sikre samarbejde med bestyrelsen har hvert udvalg en fast kontakt i
bestyrelsen.
2. Repræsentanter fra udvalg kan deltage i bestyrelsesmøder ved behov.
3. Udvalg skal sikre at bestyrelsen er opdateret på voksne som omgås svømmerne, så
der kan indhente børneattest på alle trænere, vikarer, overnattende forældre,
holdledere og udvalgsmedlemmer i begge afdelinger.
4. Når konkurrenceafdelingerne repræsenterer Hobro Svømmeklub, skal det altid ske i
Hobro Svømmeklubs navn og logo, samt ifølge eventuelle aftaler imellem Hobro
Svømmeklub og sponsorer.
5. Ansøgning af midler via fonde og sponsoraftaler skal koordineres imellem K,S og
bestyrelse, så der ikke søges flere gange i samme puljer.
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6. Udvalg har egen konto, og styrer selv indtægter og udgifter, men samarbejder med
kassereren omkring afdelingens økonomi. Bilag på alle økonomiske disponeringer
afleveres til kassereren.
7. Indtægter ved stævneafvikling, AMBU-hjælp, sponsorstævne og lignende går
udelukkende til de enkelte afdelinger. Fordeling imellem hold varetages af udvalg.
8. Omkostninger til uddannelse af officials og dommere samt licenser til svømmere og
trænere afholdes af klubbens hoved konto.
9. Udvalgsmedlemmer modtager 500 kr./årligt, som udbetales ved sæsonstart i
efteråret. Udvalgsformanden indsender navn og bankoplysninger for alle
udvalgsmedlemmer til den administrative medarbejder for eget udvalg.
10. Udvalgsmedlemmer kan svømme gratis på et voksenhold efter eget valg. Tilmelding
sker via klubbens administrative medarbejder, og kræver at der er plads på det
ønskede hold.
11. Inden sæsonopstart i januar planlægger udvalg, trænere, og evt. bestyrelses
repræsentant den kommende sæson. Her aftales i fællesskab træningstider,
trænerdækning, plan for stævner og træningslejre inden for det aftalte budget.
Budgettet kan justeres løbende.
12. Udvalg udarbejder årsberetning i forbindelse med den årlige generalforsamling.
Stævner, træningslejre og andre aktiviteter
13. Udvalg planlægger og koordinerer svømmernes deltagelse i stævner, dog kan
udvalget frasige sig ansvar ved stævner med deltagelse af få svømmere, hvor der må
forventes bistand fra forældre
14. Udgifter som deltagelsesgebyr, kost, logi og transport ifbm. stævner og mesterskaber
afholdes af den enkelte svømmer, og der kan ikke søges støtte til dette ved
bestyrelsen.
15. Ved behov for official eller holdleder bistand fra forældre, hvis barn ikke deltager i
det pågældende stævne, kan udvalg vælge at dække evt. udgifter for den
pågældende person.
16. Løn til trænere i forbindelse med stævner afholdes af klubbens Hobro Svømmeklub.
17. Løn til trænere i forbindelse med træningslejre afholdes af Hobro Svømmeklub.
18. Transportudgifter til trænere, forældre eller officials dækkes ikke af klubbens hoved
konto
19. Træners kost/logi dækkes af Hobro Svømmeklub hvis det foregår på
skole/vandrehjem sammen med svømmerne.
20. Udgifter til træningslejre og stævner afholdes for afdelingernes egne midler. Dette
gælder også halleje.

