
 

Engagement og involvering for forældre i konkurrenceafdelingen                 1. udgave, april 2020 
 

Konkurrenceafdelingen har et stort aktivitetsniveau og der er ofte behov for en hjælpende hånd fra andre end holdenes trænere og ansatte i administrationen. Som (ny) forælder 

i konkurrenceafdelingen kan det være uoverskueligt, hvilke forventninger, der er til engagement og involvering i svømmeverdenen.  

Neden for ses de tre former for involvering vi opererer med i Hovedstadens Svømmeklub. Noget er valgfrit, mens andet er obligatorisk for alle. De tre typer engagement er ikke 

sammenlignelige og kan ikke gøre det ud for hinanden.  

ENGAGEMENTS- 

TYPE 
 

OPGAVER OG INDHOLD HVEM OG HVORFOR 

Obligatoriske 

forældreopgaver 

 
Obligatoriske forældreopgaver er:  

- At være official til interne og eksterne stævner  
- At være holdleder til interne og eksterne stævner 
- Kørsel til stævner mm., hvor der ikke er planlagt f.eks. bustransport  

 
Klubbens forventninger til mængden af engagement er stigende ift. 
svømmerens avancement i konkurrenceafdelingen, dvs. at mængden af official- 
og holdlederopgaver stiger jo ældre svømmeren bliver. 

 

Det forventes, at voksne omkring alle svømmere i konkurrenceafdelingen bidrager til, 
at løse opgaverne. Med ”voksne” menes der nogen, der repræsenterer svømmeren.  
  
Det er altafgørende for klubbens sammenhængskraft og stemningen i 
forældregrupperne, at alle hjælper med at løfte opgaverne, da det er en del af at være 
svømmer i konkurrenceafdelingen.  
 

Husk, at det er frivillige fra nedenstående engagementstype (”Frivillighed”), der står for 
at rekruttere officials og holdledere. Når de henvender sig for at få officials og holdleder, 
gør de det, fordi de har valgt at engagere sig frivilligt, men altid på vegne af klubben. 
 

Frivillighed 

 

Frivillighed er et tilvalg ud over de obligatoriske forældreopgaver. Nogle 
former for frivillighed er ad hoc f.eks. til stævner, andre er mere 
organisatoriske og er f.eks. at være med i en arbejdsgruppe.  
Som organisatorisk frivillig binder man sig for ét år ad gangen.  
 
Der er mulighed for at være frivillig:  

- I HSKs bestyrelse  
- I Konkurrenceudvalget 
- I de fem forskellige arbejdsgrupper: Tovholderarbejdsgruppen; Stævne- 

og aktivitetsarbejdsgruppen; Arrangementsarbejdsgruppen; 
Kommunikationsarbejdsgruppen og Sponsorarbejdsgruppen 

- Som ad hoc frivillig, der f.eks. er hjælper til et stævne, er 
omklædningsvagt, bager kage til sæsonafslutning eller lignende.  

 

 
Frivilligheden er for dem, der har lyst til at være en endnu større del af fællesskabet i 
klubben og få indblik i organiseringen i en stor forening. 
  
Som frivillig i bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper får du mulighed for at få indflydelse 
på eksempelvis, hvordan de frivillige organiseres, hvor og hvordan sæsonafslutningen 
skal afvikles, hvordan klubben skal arbejde med sponsorer og meget mere.  
 

Som ad hoc frivillig hjælper du, der hvor der er brug for det og støtter dermed aktivt op 
om eksempelvis de stævner eller arrangementer, som andre frivillige har brugt energi 
på at planlægge og er en del af de mange gode oplevelser sammen i klubben.  

 

 

 

Svømmekonto-

engagement 

 

 

 

 

 
Svømmekontoengagement dækker over deltagelse i eksterne events, hvor 
forældre og svømmere over 16 år kan stille op og optjene penge til 
svømmekontoen (T3 har en fælles svømmekonto for hele holdet, mens 
svømmerne på T2, T1, E2 og E1 har individuelle svømmekonti).  
 
 

 

Svømmekontoengagement er for forældre og svømmere over 16 år, der har lyst og 
aktivt vælger til, at de gerne vil optjene penge til en svømmekonto. 
  
Engagementet rummer et stort fællesskabselement, når mange svømmere/forældre 
deltager sammen og derigennem også er med til at brande HSK ud ad til, som en 
forening, der støtter op om store københavnske events.  
 

NB. ved events, hvor flere har tilmeldt sig end der er brug for, vil de, der yder en ekstra 
indsats inden for obligatoriske forældreopgaver og frivillighed, have fortrinsret ift. 
deltagelse i svømmekontoengagement.  

 


