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Referat, møde i svømmeskoleudvalget  
Mandag den 17. september 2018, kl. 18.00-21.00   
Mødested: Flintholm Svømmehal 

 

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

 

1. Opfølgning fra sidste møde 
a. Opgave fra sidst jf. punkt 7: 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. Status på dette?  

1. Tanker på mødet i foråret var at rekruttere frivillige til at bidrage i 
svømmeskolen, for hvor er det lige man skal være i svømmeskolen 
som frivillig?  

2. I år er der brugt ca 175 timer på opstartshjælp i svømmerhallerne, 
som vi har aflønnet til trænerne.  
 

2. Hvad er det for barrierer der gør at ikke flere forældre vil være frivillige?  
a. Skal vi kommunikere anderledes?  
b. Hvordan kan vi gøre opgaven overkommelig?  

i. Vi har ikke noget organiseret i år 
ii. Morten m.fl. var med sidste år og synes egentlig godt om det, men 5-6 

stykker fra et udvalg kan jo ikke gøre den store forskel, så hvordan får vi 
flere forældre aktiveret?  

iii. Stor enighed om at det er vigtigt vi får aktiveret endnu flere forældre 
aktiveret.  

iv. Christa spørger om hvad opgaven egentlig er?  
1. Det skal gøres tydeligt 

c. Kan vi identificere barrierer?  
i. Er navnet for uskarpt?  
ii. Klubben fortsætter jo selvom de frivillige ikke kommer 

iii. En blanding af at man ikke bliver spurgt om mere og at man reelt ikke 
opdager at vi har et behov for at være frivillig?  

iv. Vi fortæller ikke om det på SoMe osv.  
v. HSK er ikke nærværende i dagligdagen 
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1. Hvordan vil vi være nærværende? 
vi. Kan man reelt rykke noget i Sv-udvalget?  

d. Motivation for Christa for at deltage i udvalget 
a. Kan man lære at svømme på en uge? Sommerskoler?  
b. Når man ”tvinger” sin søn til at gå til svømning = så vil jeg 

gerne involvere mig  
e. Diverse ideer til at motivere flere:  

i. Næste svømmeskolestævne = få forældre aktiveret der, dem der melder sig 
som frivillige, holde et oplæg for de forældre i forbindelse med 
svømmeskolestævnet (17-18. marts) Uge 47 er der mærkestævne  

ii. I forbindelse med Camps, når forældre henter deres børn, så kunne det 
være smart der lå noget materiale man kunne give til forældre. Et stykke 
papir man kunne hænge på køleskabet.  

iii. En til to gange pr. sæson kunne man stille op i svømmehallerne og gøre sig 
synlige. Stille sig op med et banner.  

iv. Vi skal sælge os selv som medlemmernes talerør  
v. Få indflydelse på klubben  
vi. Alle kan bidrage  

vii. Du skal have lidt holdning til klubben og undervisningen  
viii. Besyv-møde  

ix. HSK forældregruppe / forældregruppen i HSK  
x. Forældreråd / /frivilligforældre / forældrepanel i Hovedstadens 

Svømmeklub  
xi. Det skal heller ikke hedde noget som indikerer at man ikke får indflydelse  

xii. Materiale: 60+ folderen som udgangspunkt, kontaktperson på, lidt mindre 
tekst, udform den som bogmærke, lave to, en som bogmærke og en som A5.  

xiii. Praktisk: Udvalget laver et forslag til en tekst, Mia sætter det op i et forslag 
til udvalget –  

xiv. Trøjer: Jeg er frivillig i HSK – på ryggen  
xv. Fortælle det ud på mail at nu kommer der frivillige man kan tale med.  

 
3. Fra juni mødet: 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.  

a. Status? 
i. Teksterne er blevet delt lidt mere op målrettet til den enkelte gruppe.  
ii. Facebook og Instragram reklamer – og hvad med You Tube?  

b. Resten af sæsonen:  
i. You tube  
ii. Der er planlagt camps for teenagere  

iii. Argument overfor teenagere: Svømning er godt for mange andre 
sportsgrene: Kajak, roning, sejlsport, dykning, livredder,  

a. Udvalget havde en længere snak om motivation og teenagere.  
 

4. Tilmelding - Hvordan gik tilmeldingen i juni?  
a. Flytning fra et hold til et andet, gik glidende med tilbagebetaling osv.  
b. En hverdag var det muligt, en søndag er det irriterende.  
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c. Et stort spring mellem Sæl og Spækhugger, det virker det som om når man læser på 
nettet.  

d. Lave nogle kortere forløb for 10-12 årige, 3-6 måneder for de 10-12 årige i 
vintermånederne. Lave nogle korte forløb hvor man kunne blive introduceret til 
korte forløb. Og man kunne tage en ven med. Skal det være svømmeundervisning 
eller hvad skal det være? Det skulle være et udnuytte de bassintider der ikke bliver 
brugt. Søndag kl. 12 er et oplagt tidspunkt at sende en 12 årig i svømmehallen med 
en ven.  
 

5. Opstart - Hvordan er starten på sæsonen forløbet? 
a. Kejserpingvin, mange forskellige trænere. Det fungerede ikke særlig godt for Karla 

med de forskellige trænere. For mange indtryk på en gang. Det kunne være fint at 
vide hvem der er trænere; I dag er det Emil og Sophie og på mandag er det Hans og 
Grethe.  

b. Fortælle børnene at man er fraværende næste gang – det kan trænerne fortælle 
ungerne.  

c. Skabe nærvær via trænerne. ”Karla går til svømning i Flintholm hos Nina og 
Kathrine”.    

d. 30 minutters ”reglen” er blevet ophævet i Flintholm. Kan vi få det til 20 minutter?  
e. De frivillige/som var ansatte/ som stod i hallen havde måske ikke helt styr på hvad 

de skulle / Valby / Det var hjælpetrænerne / eller var det måske i virkeligheden 
forældrerne. Generelt var der bare for meget forvirring / Hjælpetrænerne stod og 
rodede lidt rundt /  
 

6. Strategi for svømmeskolen 
a. Jonas og Mia fremlægger status på svømmeskolestrategi, på de specifikke områder 

hvor de vil have udvalgets feedback  
i. Aqua-inspiration i HSK regi, den 10.11. En stor dag hvor alle hold er aflyst. Vi 

skal bruge et madhold.  
ii. Jonas gennemgik sæsonplanen (få den i vedhæft).   

iii. Hvad har I lavet til svømning i dag? Skal you tube videoerne være offentlig 
tilgængelige? Skal vi evt. lave nogle videoer, der viser hvad man skal kunne 
når man tilmelder sig til X hold.  

iv. Send rabatkode på moderne svømning til udvalget  
v. Del ikke sæsonplanen med andre.  
vi. Digitalisering: Få en fælles platform for alle de materialer man har som 

træner i HSK.  
vii. Camp i samarbejde med gymnastik og svømning. Lave det som hold i 

hverdagen. Det kunne være  
viii. Frivilligheden: Se ovenstående  

ix. Præsentation af svømmeskole strategien 2018-2021 på kommende møde i 
November.  
 

7. Lukning af svømmehaller 
a. Aktuelle og kommende (Hillerødgade, Damsøbadet). Hillerødgade lukket fra nu og 

frem til Januar 2019. Havde solgt pladser, da vi var blevet lovet den åbnede til 
sæsonstart 2018. Damsøbadet står for renovering fra sommeren 2019 og den bliver 
nok lukket hele sæson 2019. Og alle kommer til at holde for.  
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b. Alternative planer?  
i. Der er blevet tilbudt erstatningstider lørdage og søndage i forskellige haller.  

 
8. Eventuelt 

a. Nye svømmehaller Ørestad, Papirøen, Østerbro, Dragør, Taarnby  
 

9. Næste møde 
a. Mandag 26.11. kl. 18.00.  

 

 

 

 


