
Vejle Svømmeklubs holdleder 

Ved alle stævner deltager der som minimum med en holdleder - og alt afhængig af stævnets størrelse 
og art - også flere holdledere fra Vejle Svømmeklub. Deres primære opgaver er at støtte svømmerne i 
tæt samarbejde med trænerne. Det er derfor vigtigt med en god dialog - også gerne før stævnet, hvis 
der evt. er særlige forhold, der bør være ekstra fokus på.  

Funktionsbeskrivelse af rollerne holdledere  

• Deltager i holdledermøde, ca. 1 time før stævnestart.  
• Henter stævneprogrammer. For at få et overblik over stævnet er det en god ide at overstrege  
• Vejle Svømmeklubs svømmere med overstregningstusch i heatlisterne. Hvis muligt, er det en 

god idé at printe listerne ud hjemmefra. Vær dog opmærksom på, at ændringer kan 
forekomme!  

• Ved stævner med overnatning:  
− HL sørger hjemmefra for at alle deltagne svømmere har kørelejlighed ved stævner der er 
defineret som stævner med fællestransport (se stævneudvalgets udmelding).  
− HL sørger for at tjekke ind- og ud fra skolerne og sørge for madbilletter  
− Afhenter og medbringer 2 stk. holdlederkasser og Roll-ups hos holdleder- og 
forældresupportansvarlige. 

• Indkøb af frugt og snacks. I aftaler selv indbyrdes, hvem der handler ind. (kvittering sendes til 
regnskab@vejlesvommeklub.dk. 

• Roll-ups eller bannere placeres i det område i svømmehallen, hvor Vejle Svømmeklub vil være, 
således at svømmerne nemt kan orientere sig.  

• Holdledere og træneren samler svømmerne for afholdelse af opstartsmøde. Træneren 
informerer bl.a. svømmerne om deltagelse i holdkaps.  

• Hjælpe de nye K-svømmere med at komme til opvarmning/indsvømning  
• Sørge for at nye k-svømmere er klar til start i god tid (ca. 2 heat før de skal svømme)  
• Være opmærksom på præmieoverrækkelser mellem løbene  
• Støtte svømmere, der har behov for en snak, opmuntring, ros mm.  
• Holdlederen hjælper svømmerne med at heppe på hinanden  
• Være opmærksom på, at svømmerne får drukket og spist imellem løbene. Frugten skæres ud 

løbende.  
• Hjælpe tilskadekomne svømmere (trænerne kan ikke forlade hallen)  
• Tage sig af tvivlsspørgsmål under stævnet. Læs evt. den oprindelige invitation fra den 

arrangerende klub godt igennem. Her bliver mange spørgsmål besvaret før stævnet.  
• Hvis der er tid og overskud - evt. tage billeder til klubbens facebookside (Send til 

jse@vejlesvommeklub.dk) 

Behovet for frugt varierer fra gang til gang. Som tommelfingerregel skal der til et 
heldagsstævne indkøbes:  

- Ca. 1 stk. frugt pr. svømmer. 
- Ca. 1 kg gulerødder til 15 svømmere. 
- Ca. 1- 1 1⁄2 pakke/pose rosiner (a 250 g) til 15 svømmere. Ca. 2 pakker grove kiks til 

15 svømmere. 
- Mandler  
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- Ved stævner der strækker sig over flere dage, kan der være behov for at have nogle 
boller eller knækbrød med. Evt. bagt af nogle forældre. Der købes lidt marmelade eller 
andet der kan holde sig til at smøre på.  

Holdlederkasse nr.1 indeholder: Knive, skærebræt, 6 stk. beholdere til frugt og snack. Afhentes og 
afleveres i klublokalet på hylden. Der er også gule T-shirts til holdledere. 

Holdlederkasse nr.2 indeholder: Papir, overstregningstus, kuglepenne, holdledertrøjer, plastickrus, 
flipboard, køkkenrulle, affaldsposer. Der er også et 1. hjælps-kit til at tage sig af småskrammer.  

Klubben ser gerne, at du som holdleder har en klub T-shirt på. Hvis du ikke har en, kan du låne en af 

klubben. De findes i de fleste størrelser. T-shirtene returneres nyvaskede i klublokalet ☺.  

OBS!: Der er varmt og fugtigt i svømmehallerne! Vi anbefaler, at I tager noget åndbart tøj på, der kan 
tåle at blive vådt. Det er også en god idé at have et par gode indendørssko med skridsikker bund på. 
HUSK at drikke rigeligt vand ved længere ophold i svømmehallen – det gælder ikke kun svømmerne.  

Husk at gemme bonner for indkøb af forplejning til svømmerne. Send kvittering til 
regnskab@vejlesvommeklub.dk og skriv konto nr. 

Efter endt stævne indberetter I selv jeres optjente point til pointmesteren til 
pointmaster@vejlesvommeklub.dk 

I er altid velkomne til at tage kontakt til stævneudvalget, hvis du har spørgsmål: 
staevne@vejlesvommeklub.dk  

Vi håber I får jer et rigtig godt stævne! ☺  

Mvh. 
Vejle Svømmeklub  
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