
STORE STÆVNEDAG 

Aftaler og opgaver omkring Gubbisvøm, i forbindelse med sponsorstævnet 2015. 

- Tidspunkt, dag og klokkeslæt, aftalt m. sponsorudvalg (se invitation) 

- Discipliner, der kan svømmes, aftalt m. Pia Graves (se invitation) 

- Sidste dag for tilmelding, aftalt m. Jens Ole/Steffen, sekretariat (se invitation, dog må der godt 

komme nogle enkelte tilmeldinger frem til fredag d. 9 januar) 

- Information af svømmeskoletrænere på næste trænermøde, aftalt m. Pia Graves 

- Der indkøbes 75 medaljer m. teksten GUBBI, og m årsbånd 2015. Hvis vi får for mange medaljer, 

kan årsbåndene bruges til klubmesterskaberne i 2015, og medaljerne igen i 2016, med nye årsbånd. 

Aftalt m Tina Granhøj. 

- Der laves en lille bod, hvor der kan købes kaffe, kage vand, aftalt m. Annie 

- Der laves en lille bod hvor der sælges klub trøjer, badehætter mm., aftalt m. Jørgen Ganntris 

- ”Gubbi officials”, Aftalt med nedenstående: 

o Overgubbi   Bent 

o Startergubbi  Søren (sørger for startpistol, urer, fløjter mv) 

o Speakergubbi Bente (medmindre Jens insisterer på at speake hele dagen) 

o Tidtagergubbi Peter Forsberg 

o Tidtagergubbi Frederik Neldeberg 

o Tidtagergubbi Mads Steen 

o Tidtagergubbi Joachim Frimann 

o Tidtagergubbi Alexander Mogensen 

o Tidtagergubbi Oliver Christiansen 

o Dommergubbi Iben Jeppesen 

o Dommergubbi Emily Ganntris 

o Dommergubbi Jacob Forsberg 

o Dommergubbi Matthias Granhøj 

o Dommergubbi Alice Ganntris 

o Dommergubbi Sofie Krattet 

o Opvarmningsgubbi Lars Breum Hansen 

o Vise startspring Gubbier Katrine Frederiksen, Caroline Bach Offendal, Thor Jeppesen. 

- Der indkaldes til GUBBI officialmøde, hvor der informeres om de enkeltes opgaver. Ansvar Bente 

- Invitation er lavet, sendt rundt via klubmodul  

- Event til tilmelding er oprettet  

 

- Der sendes reminder ud for ”Store stævnedag”, blandt andet m. info om at der kan købes kaffe, 

kage, klubtøj mv, så folk har småpenge med. Ansvar Annie  

- Stævnet laves når tilmeldingerne er i hus. Ansvar Jens Ole og Steffen (programmer til alle officials 

pga 25 m løb, så dommere skal tjekke navne i startende) 

- Tiderne lægges på hjemmesiden efter stævnet. Ansvar Jens Ole/Jørgen 

- Der skal laves Diplomer, hvor der står svømmerens navn, den svømmede disciplin og tiden. 

- Der skal skrives diplomer efter stævnet, og lægges i klublokalet så svømmeskoletrænerne kan 

dele dem ud til første træning efter stævnet. 



 

  

 


