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Hvordan kan man optjene point og hvor mange skal der til? 
2021/2022 

 

 
Pointsystemet har som udgangspunkt til opgave at sikre honorering af frivillig arbejdskraft – altså 

opgaver som klubben alternativt skulle ud og betale for/købe, eller opgaver som klubben får en indtægt 

ved. Systemet følger svømmesæsonen august til juli (dvs. skoleåret). En svømmer som rykker op ved 

sæsonstart vil skulle optjene det niveaus niveau. Hvis man rykker op til januar måned, skal man optjene 
halvdelen af det pointantal det pågældende hold. Der opfordres til en aktiv indberetning til 

pointmaster@vejlesvommeklub.dk 

 

Stævner og andre aktiviteter:  
Nedenstående point optjenes ved: 

→ Eksterne stævner ifm. deltagelse som holdleder, forældresupport eller official. 

→ Interne stævner ifm. deltagelse som holdleder, forældresupport, official - herunder 

klubmesterskab, kravtidsstævne, sommer cup. 
→ Resten ifm. DGI Huset hjælper, forældresupport ved træningslejre og opstartsture. 

 

Der giver 2 point ved alle ”eksterne stævner”, pr. Dags aktivitet. 

Der giver 1 point ved ”interne stævner”, pr. Dags aktivitet. 
Der giver 1 point ved ”andre aktiviteter”, pr. Dags aktivitet. 

 

 

Indtægtsgivende aktiviteter: 
→ Indtægtsgivende aktiviteter: Som f.eks. Vejle Fjord Challenge og Vejle Swim Cup, Jelling Festival 

ifm. stævne/event afvikling (praktisk hjælper, køkkentjans, forplejning, officials) 

 

Der giver 2 point pr. Dag. Ved alle ”indtægtsgivende aktiviteter” 
 

Ved aflysning af stævner/aktiviteter vil de allerede udpegede officials, holdledere og 

forældresupportere/hjælpere blive godtgjort med det antal point pr. dag de var tilsagt. 

 
Bestyrelse og udvalg (tilskrives som udgangspunkt pr. svømmesæson): 

Bestyrelsesarbejde: 10 point      

Stævneudvalg: 10 point      

Svømmeskoleudvalg: 5 point           
Afholdelse af livredderprøver pr. sæson: 10 point     

Pointmaster: 5 point       

Tøjudvalg: 10 point       

Cupudvalg: A-udvalg: 10 point      
IT support: 5 point       

Klubmesterskabsudvalg: 5 point     

Stævneleder (pr. stævne) 5 point  

 
Assisterende træner funktion (tilskrives pr. halvår):  

Funktionen er tænkt som en støtte til den ansvarlige træner. Det er muligt at ”dele” points hvis funktionen 

deles mellem flere forældre. 

VS Børn: 5 point (Baseret på ca. 7,5 timer om ugen totalt) 
VS Talent: 3 point (Baseret på ca. 4,5 timer om ugen totalt) 

Pointindberetning foretages af den ansvarlige træner ved sæsonafslutning (primo juni/december). 
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Hvor mange point skal der MINIMUM optjenes pr. år?  

VS Junior/Senior: 14 Point (Minimum 7 point skal være ved stævner/mesterskaber) 
VS Årgang: 10 Point (Minimum 5 point skal være ved stævner/mesterskaber) 

VS Konkurrence/Livredning: 5 point 

VS Børn: 7 Point 

VS Talent: 3 Point 
Max. point pr. familie: 16 Point 

 

Det med småt: 

→ Særlige point skal godkendes af Bestyrelsen/Udvalg med point-administrator i kopi 
→ Point optjenes pr. familie. Point kan flyttes mellem søskende. 

→ Svømmeren kan selv optjene point  

→ Bestyrelsen orienteres om manglende point. 

→ Pointsystemet gælder som udgangspunkt for alle, undtaget er dog Vejle Idrætsefterskole 
svømmere. Der opfordres dog til deltagelse i den udstrækning det er muligt.  

→ Der kan i særlige tilfælde være undtagelser for at skulle optjene point, f.eks. ved sygdom eller 

lign. Dette aftales med klubdirektøren, jse@vejlesvommeklub.dk 

→ Det er den aktivitetsansvarliges opgave at videresende en liste med deltagere ved en pointgivende 
aktivitet. En sådan aktivitet kunne f.eks. være koordinering af hjælp til Jelling Festival, uddeling af 

flyers, eller lign. Det er dog i sidste ende ens eget ansvar at følge op og tjekke opgørelsen af point. 

Den enkelte pointindberetter opfordres dog stadigvæk til løbende at indberette til 

pointmaster@vejlesvommeklub.dk 
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