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Udvalgsopgaver i Svømmeklubben Søhesten 

 
 

Trænerudvalg: 

• Står for sæsonplanlægningen af trænere, hjælpetrænere samt livredere. 

• Ansættelse af nye til teamet. Evt. jobopslag.  

• Afholdelse af 2-3 trænermøder i løbet af året.  

• Kommunikationen til og med trænerteamet. 

• Lave ansættelseskontrakter.  

• Booke svømmehallen til hele sæsonen.  

 

 

Aktivitetsudvalg 

• Udvalget står for organiseringen af aktiviteter som:  
- Minitræningslejren, Åbent hus, Juleafslutning, Juledisco, Den Store Svømmedag mm. 
- Lave indbydelser 

(Skabeloner findes som dokumenter) 
- Finde ud af hvad der skal bruges, hvor mange folk skal hjælpe til og hvornår, indkøb 

mm. (Til hjælp hertil findes tjeklister) 
- Oprettelse af tilmelding i Conventus 

(Beskrivelse af fremgangsmåde findes som dokumenter) 
- Bookning af svømmehal, evt. skole og hal mm.  

 

 

Gaveudvalg 

• Købe gaver til forskellige lejligheder til de ansatte. (fx julegaver) 

 

 

Sponsorudvalg 

• Finde nye sponsorer samt forhandle nuværende sponsorer.  

 

 

Stævneudvalg 

• Organisere hjemmebane-stævnerne.  
- Finde frivillige til stoleopsætning, opstilling af sekretariat, svømmehallen med banetov, 

vendeflag, finde medaljeskammel mm. før stævnedagen.  
- Kopiere diverse sedler: Måldommersedler, disksedler samt holdkap sedler.  

• Finde folk til: sekretariatet, speaker, løber, stævneleder, medaljeoverrækker, opfyldning af 
forplejning til officials mm. til selve stævnedagen.    

• Hente/bestille forplejning til officials til stævnedagen. 
Tjeklister findes som dokumenter. 
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PR-udvalg 

• PR-udvalget står for at give de forskellige aviser (Midtvendsyssel, Vodskov avis samt 
Østvendsyssel avis) et lille skriv samt billeder, når vi i Søhesten har lavet eller afholdt et 
arrangement: Minitræningslejr, flippercup (stævne), åbent hus, julearrangementer mm.  

• Få lavet opslag på sociale medier.  
Artikler og billeder vedr. deltagelse i ude-stævner står trænerne for. 

 

 

Tøjudvalg 

• Står for aftale med leverandør af klubtøj.  
• Hvilket mærke, farver, logoers placering samt pris der skal være herpå.  
• Bestille medarbejdertøj til vores ansatte.  
• Bestille dykkerbriller, badehætter mm. til salg i svømmehallen.  

 

 

Kurser  

• Udvalget står for at sende vores ansatte afsted på kurser, gennem DGI og Dansk 
svømmeunion.  

• Arrangere in-house kurser. Bookning af svømmehal, mødelokale, forplejning samt dialog 
med Dansk Svømmeunion om undervisere.  

 

 

Handicap afdelingen 

• Afholdelse af julearrangement. 

  


