
 

FRIVILLIGOPGAVEBESKRIVELSER TIL MINI-VANDPOLOTURNERING 
 

HOLDLEDER 
Som holdleder til mini-vandpoloturneringen er det din rolle at være sammen med det hold, som du er 

holdleder for. Som holdleder samarbejder du tæt med HSKs trænere, der sammen med turneringsansvarlige 

kører turneringen og står for kampene.  

Ved ankomst til mini-vandpoloturneringen hjælper du med at samle holdet og sørger for, at alle er omklædte 

og klar til fælles samling i svømmehallen. Her briefes du sammen med holdet om turneringens program.  

Under turneringen  

Som holdleder skal du støtte og vejlede børnene, så alle er trygge og får en god oplevelse med at være til 

turneringen. Det er måske første gang flere er med til en mini-vandpoloturnering.  

Under turneringen hjælper du holdet med at holde styr på, hvornår de skal spille (alle hold spiller to kampe). 

Skriv evt. spilletider på spillernes hænder, hvis der er længere tid mellem kampene.  

Mellem kampene kan du eventuelt samle spillerne og snakke om, hvordan kampen gik. Understøt en god 

stemning og bak op, hvis nogle af spillerne bliver nervøse eller kede af det.  

Hvis holdets kampe spilles med et længere mellemrum kan du guide holdet op i opholdsrummet, hvor der 

blandt andet er mulighed for at spise medbragte madpakker og hygge sig sammen.  

Efter turneringen  

Sørg for at holdet tager fælles afsted og siger tak for en god aften.  

Praktisk 

Husk indendørs tøj og sko/klipklappere, da der er lunt i svømmehallen. Medbring eventuelt mad/drikke til 

dig selv.  

 

DOMMER 
Til mini-vandpoloturneringen afvikles der mange små korte kampe. Der spilles tre kampe ad gangen i bassinet 

og hver kamp varer 10 minutter. Som dommer til turneringen er du med til at sikre en god og fair afvikling af 

kampene. Reglerne, som der dømmes efter i turneringen, er relativt simple og alle kan agere dommer.  

Inden turneringsstart samles alle dommere med en turneringsansvarlig til en briefing. Her introduceres I til 

reglerne og får udleveret en liste med reglerne, så I altid har mulighed for at eftertjekke reglerne, hvis I bliver 

i tvivl undervejs i turneringen.  

Under turneringen 

Som dommer starter og afslutter du de 10-minutters kampe, der spilles på din bane. I løbet af en kamp holder 

du øje med om spillerne overholder reglerne. Når en kamp er slut noterer du resultatet og hvilke hold, der 

har spillet. Dette overleveres til en turneringsansvarlig ved turneringens afslutning.  

 



 

Efter turneringen  

Sørg for at resultatlisten er i sikre hænder hos en turneringsansvarlig. (Resultaterne skal bruges til at vise, 

hvilke hold, der går videre til mini-vandpoloturneringens finale d. 1. marts 2020). 

Praktisk 

Husk indendørs tøj og sko/klipklappere, da der er lunt i svømmehallen. Medbring eventuelt mad/drikke til 

dig selv.  

 

SPEAKER 
Som speaker til mini-vandpoloturneringen er du med til at binde turneringen sammen for alle der deltagere, 

dvs. trænere, spillere, frivillige og den turneringsansvarlige. Med andre ord er du med til at hjælpe alle 

gennem turneringen og sørge for, at det bliver en god oplevelse.  

Alle kan agere speaker til mini-vandpoloturneringen og inden turneringsstart briefes du som speaker kort om 

programmet og om, hvad der forventes, at du løbende orienterer om gennem højtaleren.  

Under turneringen 

Speakerens primære rolle er at annoncere turneringens kampe undervejs i programmet. Derudover 

annoncerer speakeren, hvis der løbende sker ændringer/forsinkelser mv. Speakeren er hele tiden i tæt dialog 

med en turneringsansvarlig, der sørger for at orientere speakeren om, hvad der skal formidles.  

Praktisk 

Husk indendørs tøj og sko/klipklappere, da der er lunt i svømmehallen. Medbring eventuelt mad/drikke til 

dig selv.  

 

 


