
HOLDLEDER:	  AGF	  SVØMNING	  

HYGGE,	  GLÆDE,	  SAMVÆR	  MED	  BØRN	  OG	  VOKSNE	  

Når	  du	  bliver	  tildelt	  rollen	  som	  holdleder	  til	  et	  stævne,	  skal	  du	  kontakte	  
Charlotte	  Vissing,	  som	  er	  ansvarlig	  for	  vores	  holdledertasker.	  	  

Kontakt:	  CVMESM@hotmail.com	  

Det	  handler	  om	  at	  bruge	  sin	  sunde	  fornuft,	  og	  afstemme	  forventninger	  med	  
træneren	  inden	  afgang	  til	  et	  stævne.	  

• Ved	  afgang	  checkes	  sammen	  med	  træneren,	  at	  alle	  deltagere	  er	  med	  i	  bil/bus	  
eller	  tog.	  	  

• Kontroller	  at	  bus/tog	  er	  i	  samme	  stand	  når	  vi	  forlader	  det,	  som	  da	  vi	  modtog	  
det.	  

• Det	  er	  forældrenes	  eget	  ansvar,	  at	  oplyse	  holdleder/træner	  om	  specielle	  
forhold	  til	  eget	  barn.	  

• Ved	  ankomst	  til	  stævnested,	  afhentes	  spisebilletter	  og	  anden	  information	  i	  
sekretariatet	  (eller	  andet	  oplyst	  sted).	  

• De	  helt	  små	  hjælpes	  med	  indkvartering.	  

• Deltage	  i	  de	  holdledermøder,	  der	  er	  annonceret	  i	  stævneindbydelsen.	  

o Give	  relavante	  information	  videre	  til	  trænerne.	  (evt.	  have	  indput	  med	  fra	  træneren	  til	  
mødet)	  

• Aftale	  med	  trænerne,	  hvordan	  og	  hvornår	  svømmerne	  skal	  sendes	  til	  spisning	  
o.lign.	  

• Frugt/holdleder-‐kurv	  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).	  

• Ved	  ændringer	  for	  stævneafslutning	  kontaktes	  busselskabet	  for	  ny	  
afhentningstid.	  

• Husk	  madpakker	  til	  hjemtur,	  hvis	  disse	  er	  bestilt.	  

• Sørge	  for,	  at	  vide	  om	  et	  eller	  flere	  børn	  er	  kørt	  med	  deres	  forældre	  hjem.	  

• Sørge	  for	  at	  svømmerne	  kontakter	  deres	  forældre	  i	  god	  tid	  før	  afhentning.	  

• Er	  der	  yderligere	  udgifter	  for	  holdlederen,	  afregnes	  dette	  ved	  hjemkomst.	  	  

o Kvitteringer	  gemmes	  og	  lægges	  i	  skuffen	  på	  kontoret	  til	  Liselotte	  Larsen.	  Husk	  at	  
påføre	  stævne,	  kontonummer,	  navn	  og	  underskrift.	  Samtidig	  sendes	  der	  en	  mail	  til	  
Liselotte	  Liselotte@agf-‐svomning.dk,	  som	  straks	  overfører	  beløbet	  tilbage	  til	  din	  
konto.	  	  

God	  fornøjelse	  	  	  AGF	  SVØMNING	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  


