
 
 

Til alle forældre der har et svømme-barn på Talenthold, K2, K1 og K1 Elite  

 

Som mange af Jer ved, så kræver det også en del af frivillige forældre for at konkurrenceafdelingen kan 

hænge sammen, og også for at det er muligt for alle svømmerne kan deltage i konkurrencer, ligesom det er 

nødvendigt for, at vi selv kan afholde stævner. 

Som udgangspunkt kræver det at minimum 1 forældre pr. barn sørger for at tage tidstagerkursus og 

dommerkursus (modul 1 og 2) og dette berører ALLE familier. 

Disse kurser kræver IKKE at man på forhånd har en masse kendskab til svømning – men vil du hjælpe dig 

selv en smule, vil det som udgangspunkt altid være en god ide at tage med ud en gang i mellem og være 

tilskuer til stævnet hvor dit barn svømmer. Må den måde ser du hvordan et svømmestævne afvikles og 

man ser også hvor mange frivillige det faktisk kræver.   

Det er ligeledes nødvendigt at du som forældre fra tid til anden melder dig som holdleder til stævnerne. At 

være holdleder kræver ingen uddannelse. 

Vi står i den situation af der efterhånden er en del af de ”ældre” unge svømmere der er stoppet p.g.a. 

uddannelse m.v. og det betyder selvfølgelig at deres forældre ikke længere stiller op til svømmestævner 

som officials. 

Så det er af største vigtighed at DU -  og gerne I - snarest muligt får tilmeldt jer modul 1 og efterfølgende 

modul 2, så jeres barn/børn kan komme til at deltage i stævner. Det er Helsinge Svømmeklub der afholder 

udgiften til kurserne. 

 

Kursuskalenderen finder du på Dansk Svømmeunions hjemmeside og dette link viser hvor der i øjeblikket er 

planlagt afholdelse af tidstagerkursus (modul 1) : http://www.svoem.org/Kurser/Officials-kurser/Tidtager-

kursus---modul-1/  Her fremgår at der f.eks. der i Blovstrød afholdes kursus 13/9 2016. Kurset tager kun 3 

timer.   

Hvis du behøver hjælp til tilmelding er du mere end velkommen til at kontakte en af os i bestyrelsen. 

Vi forventer at du sørger for tilmelding til kursus inden for den nærmeste fremtid. 

Har du spørgsmål finder du mailadresser og telefonnumre på Helsinge Svømmeklubs hjemmeside.  

 

Med venlig hilsen 

Helsinge Svømmeklub 
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