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Referat, møde i svømmeskoleudvalget  
Mandag den 28. maj 2018, kl. 18.00-21.00   
Mødested: Flintholm Svømmehal 

 

Deltagere/inviterede: Allan Nyhus (formand) Karina Marcherholm (bestyrelsen) Marianne Eltong 
Gade (bestyrelsen) Jonas Enevoldsen (svømmeskolechef) Mai Grieger (Svømmeskolesupervisor)  
Kianoush Golipour (Pt. Kun med på mailliste), Peter Skyttegaard (afbud), Morten Hvidberg, Jens 
Nærvig Pedersen 

 

1. Kort rundt om bordet og opfølgning fra sidst  
2. Ny sæson 2018-2019 

a. Ny sæson: Nyt hold, Søstjerner, 1-2 årige børn. Fylder hullet ud mellem 
babysvømning og småbørnshold.  

b. Krabbeholdene bliver delt op, 5-6 år og 7-8 år for bedre at afspejle niveauet, det 
sociale osv.  

c. Teknik med bold bliver til Delfin med bold, Jonas undersøger hvorvidt det er muligt 
at få navngivet så bold optræder i navnet og at man måske kan søge det frem ved 
at søge på vandpolo eller bold når man søger efter hold.  

d. Intern HSK Minivandpoloturnering for teens og tweens hold (for at arbejde med 
fællesskabet, møde hinanden på tværs osv.) Det er for svømmeskolen, men oplagt 
at få børnevandpolo med og spille en kamp.  

e. Aquawin 12+ og 14+ (ændret fra 13+ og 15+)  
f. Voksen udspring i Øbro, formentlig to hold  
g. Nye hold i Folehaven i forlængelse af socialt partnerskab  
h. Bassintiden i kommende sæson er de samme som i indeværende sæson, alle 

foreningstider er blevet forlænget.  
i. Se mere her: Link https://www.hsk.dk/saadan-goer-vi/nyt-i-svoemmesaeson-

20182019/  
j. Ca. 700 flere udbudte pladser i svømmeskolen, bl.a. pga. af opnormeringer og 

omstruktureringer. 
k. Jonas fortalte om hvordan kontoret arbejdet med ”Big data” i form af 

fremmødelister der kan vise os fremmødet i løbet af sæsonen og på hvilken måde vi 
løbende kan op- eller nedjustere normeringen i løbet af en sæson.  

l. I forhold til at få fyldt vores teens og tweens hold op i kommende sæson, aftalte vi 
at lave en lille ekstra indsats for at få især sælerne til at blive i klubben. Kontoret 
udtænker en lille markedsføringsindsats overfor målgruppen.  

m. 60+ indsatsen bliver styrket  
 

3. Tilmelding – Jonas og Mia giver rids af hvordan det kommer til at forløbe 
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a. I år laver vi hele tilmeldingen inden sommerferien, se mere her: 
https://www.hsk.dk/tilmelding-til-ny-saeson/info-om-tilmelding-til-saesonen-
20182019/  

b. Det betyder bl.a. at vi kan bruge august på at se ”hullerne” og få fyldt op og det er 
også en fordel for nye medlemmer så de kan få ”året” planlagt.  

4. Årshjul – Jonas og Mia gennemgår hvad er der i kalenderen for 2018-2019. Stævner, 
mærkesvøm etc.  

a. Aquacamp uge 42 
b. Mærkesvømning uge 47 
c. Juletræsfester i december (sjovt nok J) 
d. Aqaucamp uge 7 2019  
e. Svømmeskolestævne midt i marts 2019 
f. Minivandpolostævne i marts-april 2019  
g. Aquacamps sommeren 2019  

5. Nye medlemmer til svømmeskoleudvalget, hvordan og hvordan gør vi det bedst. 
a. En lille nyhed inden sommerferien, hvad vi laver i udvalget osv.  
b. Efter sommerferien en særskilt mail til de frivillige der har meldt sig til stævner i 

løbet af sæsonen osv. Derudover en mail til alle i svømmeskolen og vi kigger på 
dem der har meldt til at hjælpe ved sæsonopstart.  

6. Opstartsuge. Jonas og Mia fremlagde datoer for vagter i svømmehallen og udvalget 
drøftede desuden hvordan vi kan få endnu flere ud i hallerne.  

a. Fordeling af ”vagter” hvor udvalget kan hjælpe i opstarten 
i. Vi skal finde en række svømmehalsambassadører der kan hjælpe i hallerne i 

forbindelse med opstarten.   
ii. Jonas/Mia udarbejdet en opgavebeskrivelse/sælgende tekst som udvalget 

får til godkendelse 
iii. Vagterne skal deles op i to timernes intervaller  
iv. Vi skriver ud til medlemmer, fordelt pr. svømmehal, en mail inden 

sommerferien og en mail efter sommerferien  
v. Jonas og Mia er koordinerende  
vi. De svømmeskoleambassadører der melder sig, de kan eks. komme til 

svømmeskoleudvalgsmødet i august  
vii. Vi kan også sende dem en t-shirt med posten  
viii. T-shirt med ”Spørg mig”, ”Frivillig i HSK” eller lign.  

ix. Videointro til dem der melder sig  
x. Brev/tekst med to dos på dagen  
xi. Vi satser på medlemmer der har været medlem mindst et år eller to, og som 

kender hallen.  
xii. System til at skrive sig på vagter? Eks. Doodle ville kunne håndtere det  

7. Jonas og Mia giver status på svømmeskolestrategi herunder på hvilke input fra sidst der er 
indarbejdet i strategien og i sæson 2018-2019  

a. Eks. Fælleslege jf. Punkt 4.b.3 fra sidst  
b. Forældre med i vandet jv. Punkt 4.b.4 fra sidst  
c. Forældresvømning i de ”lavtbelagte” måneder jf. Punkt 6 fra sidst  
d. Ta’ en ven med jv. Punkt 4.b.11 fra sidst  
e. Andre ting?  
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f. Aktuelt ikke så meget nyt på svømmeskolestrategien i forhold til udvalget, men 
Jonas og Mia har kørt proces, bl.a. holdt en række møder med trænere osv., og er 
nu ved at bearbejde de mange input om til mål, handlinger osv. 

g. Fra områdeansvarligmødet kom følgende ide: Hvorfor ikke lave vores egen 
aquainspirationsdag? En uddannelsesdag for trænerne. I forhold til det sociale er 
det også en god ting. En dag hvor trænerne kan være sammen, lære hinanden 
bedre at kende osv.  

h. Videokurser bliver måske også bragt i spil i svømmeskolestrategien. Videokurser for 
trænerne vel at mærke J  

8. Evt.  
a. DIF/DGI foreningspulje  
b. Aqua+ i regi af Dansk Svømmeunion herunder minivandpolo   
c. Opstartsdag for trænerne i svømmeskolen 19.8.  
d. Forældresvøm: Der er to modeller, en hvor forældre er med i undervisningen (eks. 

som en del af AquaSafe, og det kunne vi søge midler til hos fondene) og en hvor 
forældre svømmer på en ledig bane (og så spørger vi dem lige om de vil være 
svømmehalsambassadører). Aqua+ holdene kunne eks. undervise deres forældre.  

e. Aktivitetsdagen i svømmeskolen for KP Bronze var en stor succes. Glade unger og 
ikke mindst glade forældre J Fedt at få det mere sociale ind.  

f. Karina er blevet valgt til formand for brugerbestyrelsen i 
Damsøbadet/Frederiksberg Idrætspark.  

 
9. Næste møde 

a. 16. august kl 18.00 Flintholm  
 

 

 


