
 
 

Klubbens Forventninger og krav til svømmere og forældre 

 

Det forventes at svømmere på KE-holdet 

• er seriøse 

• er målbevidste 

• er fokuserede 

• prioriterer svømning, som det er aftalt med træneren 

• deltager i træningslejre i både ind- og udland. 

• deltager i de mesterskaber de har kvalificeret sig til for deres aldersgruppe, og også gerne 
internationale mesterskaber. 

• er med til at skabe et dynamisk elitemiljø, der inspirerer til et liv som svømmer 

• deltager aktivt i det sociale miljø i klubben såvel som på holdet 

• deltager aktivt i arrangementer til gavn for klubbens økonomi, f.eks. sponsorstævne 

 

Det forventes at forældre til svømmere på KE-holdet 

• involverer sig i frivilligt arbejde i klubben, i bestyrelsen eller som udvalgsmedlem. 

• videreuddanner sig som official, minimum modul 2, gerne starter/ledende tidtager. 

• jævnligt deltager ved stævner, enten som official eller holdleder. 

• støtter og bakker op om svømmeren og dennes dagligdag 

 

Det forventes at svømmere på K1-holdet 

• er seriøse 

• prioriterer svømning højt 

• har et mål med svømningen, som aftales med træneren 

• planlægger deres tid efter svømningen 

• deltager i træningslejre arrangeret af klubben. 

• deltager i de regionale og nationale mesterskaber som de har kvalificeret sig til for deres 
aldersgruppe. 

• deltager aktivt i det sociale liv omkring holdet 

• deltager i arrangementer til gavn for klubbens økonomi, f.eks. sponsorstævne 

 

Det forventes at forældre til svømmere på K1-holdet 

• involverer sig i frivilligt arbejde i klubben, i bestyrelsen eller som udvalgsmedlem. 

• videreuddanner sig som official, minimum modul 2, gerne starter/ledende tidtager. 

• deltager ved stævner, enten som official eller holdleder. 

• støtter og bakker op om svømmeren og dennes dagligdag 

 



Det forventes at svømmere på K2-holdet 

• har lyst til at svømme 

• har lyst til at udvikle sin svømning 

• har lyst til at konkurrere med andre 

• deltager i lokale og regionale stævner for deres aldersgruppe 

• deltager i sociale aktiviteter på holdet 

• deltager i arrangementer til gavn for klubbens økonomi, f.eks. sponsorstævne 

 

Det forventes at mindst en af forældrene til svømmere på K2-holdet 

• deltager i frivilligt arbejde i klubben, f.eks. uddanner sig til official (modul 2). 

• deltager i sociale aktiviteter omkring holdet 

• bakker op om svømmeren. 

 

Det forventes at svømmere på talent-holdet 

• kan svømme 

• har lyst til at lære mere svømning 

• har lyst til at deltage i små lokale stævner 

• deltager i sociale aktiviteter på holdet 

 

Det forventes at mindst en af forældrene til svømmere på talent-holdet 

• interesserer sig for klubben 

• deltager i sociale aktiviteter omkring holdet 

• bakker op om svømmeren blandt andet ved at uddanne sig til official (modul 1/2) 

 

 

Oprykning 

Oprykning og tilmelding til alle hold sker efter aftale mellem træneren, svømmeren og forældrene. 

 

Generelt forventes det at forældre møder op til den årlige generalforsamling i februar måned. 

Svømmere over 15 forventes ligeledes at møde op. 

 

 

Bestyrelsen i Helsinge svømmeklub d. 28. august 2013 

 


