
 
Fra K-udvalget          8. november 2012

 Eksempel på et MESTERSKAB med overnatning. 
Danske årgangsmesterskaber gr. 1, i Odense, januar 2012. 

 
Deltagere: Mads, Lars, Emily og Cecilie. 

Træner: Martin 

Holdleder: Bente (Lars) og Lisbeth (Cecilie) 

Official: Ingen (Under 15 starter) 

Kørsel:  Bente og Martin 

Anden hjælp: Helle (Mads) og Jørgen (Emily) 

 

Stævnestart: Fredag kl. 16:30, ind svømning fra kl. 14.30 

  Lørdag kl. 09.30, ind svømning fra kl. 07.30  Pause 

  Lørdag kl. 15:00, ind svømning fra kl. 13.30 

  Søndag kl. 09.30, ind svømning fra kl. 07.30  pause 

  Søndag kl. 14.30, ind svømning fra kl. 13.00 

 

Før stævnet: 

- Helle booker logi, 2 hytter, med køkken og bad, på Odense Camping. 

- Bente laver madplan og opgaver fordeles.  

o Bente laver aftensmad til fredag 

o Lisbeth laver aftensmad til lørdag 

o Helle sørger for nogle indkøb 

o Lisbeth sørger nogle indkøb 

o Jørgen bager kage til aftenhygge, og sørger for nogle indkøb. 

 

Op til stævnet torsdag: 

- Svømmerne mødes torsdag eftermiddag i Helsinge svømmehal, til et let træningspas. 

- Bente henter svømmerne, og kører til fælles aftensspisning hos Helle. 

- Bente og svømmere kører til Odense, og bliver indkvarteret. 

Fredag: 

- Svømmerne sover længe, spiser morgenmad, og til frokost støder Lisbeth og Martin til. 

- Vi pakker stævneguf, og kører til stævne. 

- Tilbage til aftensmad, lidt hygge og kage, og så godnat til svømmerne!! 

Lørdag: 

- Lisbet og Bente står først op og laver morgenmad, og stævneguf/pastasalat 

- Vækning af svømmere, og morgenmad 

- Martin, Lisbeth og svømmere tager til stævne. 

o Martin sørger for svømmerne  

o Lisbeth tager til holdledermøde, og henter så Bente 

o Bente har ryddet op efter morgenmaden, og gjort klar til frokost. 

- I pausen tager vi til bage til hytten, og spiser. Svømmerne får sovet lidt, eller gået en tur. 

- Vi kører alle til stævne igen, tilbage til aftensmad, hygge og godnat! 

Søndag: 

- Som lørdag, bortset fra at vi rydder hytten i frokostpausen, og kører hjem efter stævnet. 

- Her er det rigtigt hyggeligt at planlægge et besøg på Mc. Donalds!! 



 

 


