Holdleder i Odder Svømmeklub
En dag eller weekend med målrettede svømmere og velopdragne børn
At være holdleder til et stævne er en unik mulighed for at komme tæt på svømmerne og trænerne,
og opleve konkurrencesvømningen helt tæt på.
Som holdleder handler det om at bruge sin sunde fornuft og afstemme forventninger med
træneren inden afgang til et stævne.
Før/under/efter transporten:
 Ved afgang tjekkes der i samarbejde med træneren at alle deltagere er med i bil/bus eller
tog.
 Transportmidlerne efterses inden vi forlader dem, så de er i samme stand som da vi
modtog dem. Vi forlader det, som da vi modtog det.
 Det er forældrenes eget ansvar, at oplyse holdleder/træner om specielle forhold til eget
barn. Gør det helst på skrift i form af mail eller beskeder, da hurtige mundtlige
overleveringer kan gå tabt under afgang.
 Ved ankomst til stævnested afhentes spisebilletter og anden information i sekretariatet.
(Eller andet oplyst sted)
 De helt små hjælpes med indkvartering. Brug gerne de større børn til at hjælpe de mindste.
Før/under/efter stævnet:
 Deltage i de holdledermøder, der er annonceret i stævneindbydelsen, og videregive
informationerne til trænerne.
 Bespisning og pauser aftales med trænerne.
 Frugt/holdlederkurv gøres klar, og medbringes i hallen. (Evt. opfyldning i løbet af stævnet)
 Aftale med trænerne, hvornår der skal være ro om aftenen.
 Aftale med trænerne hvornår børnene skal vækkes om morgenen.
 Soverummene forlades rengjorte og i samme stand som ved ankomst. (Sørge for
svømmerne rydder op efter dem selv). Lokalet skal ofte ”afleveres” til arrangøren. Dette
står holdlederen for.
 Ved ændringer for stævneafslutning kontaktes busselskabet for ny afhentningstid.
 Sørge for at svømmerne kontakter deres forældre i god tid før afhentning.
 Husk madpakker til hjemtur, hvis disse er bestilt. Der kan aftales at holdleder selv handler
og laver madpakker.
 Sørge for, at vide om et eller flere børn er kørt med deres forældre hjem.
Når du bliver tildelt rollen som holdleder til et stævne bedes du kontakte Mette Hein Saugmann,
som er ansvarlig for vores holdledertasker.
Kontakt:
Mette Hein Saugmann
mhsaugmann@gmail.com
God fornøjelse
Odder Svømmeklub

