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Sammensætning 
Konkurrenceudvalget består af op til ni personer: konkurrenceudvalgets formand / HSKs 

direktør / HSKs cheftræner / 5 arbejdsgruppe repræsentanter (1 fra hver arbejdsgrupper: 

stævne og aktivitet, tovholder, arrangement, sponsor og kommunikation).  

Konkurrenceudvalget konstituerer sig selv med en formand blandt gruppens medlemmer. 
Der kan godt være personsammenfald mellem en formand for en arbejdsgruppe og 
formanden for konkurrenceudvalget. 
 

Årshjul for faste tilbage-

vendende møder og opgaver 
Konkurrenceudvalget har årligt en 

række faste møder og 

tilbagevendende opgaver. Nogle 

opgaver er konkurrenceudvalget 

selvstændigt ansvarlig for, andre 

udføres i samarbejde med 

arbejdsgrupper mv.  

 

 

 

 

 

 

Arbejdsområde og samarbejdsrelationer  
Konkurrenceudvalget er ansvarlig for følgende arbejdsområde og opgaver:  
- Lede og koordinere konkurrenceafdelingens arbejdsgrupper. 
- Sikre rekruttering af frivillige forældre til udvalg, arbejdsgrupper og drift af aktiviteter 

i konkurrenceafdelingen. 
- Konfliktløsning for svømmere/forældre. 
- Sikre flow og løbende evaluering af konkurrenceafdelingen 
- Sikre, at udvalget, også igennem de tilknyttede udvalg, er repræsenteret i 

brugergrupperne i de svømmehaller hvor konkurrenceafdelingen træner. 
- I samarbejde med trænere og klubbens administration lave oplæg til holdenes 

aktivitetsbudgetter, langsigtet, hvor det er muligt. 
- Sikre samarbejde med andre eliteklubber/elitenetværk i Svømmeunionen 
- Udarbejde referat af udvalgsmøderne. 
- Udarbejde en oversigt over opgaver for sæsonen for konkurrenceudvalget. 

- Indgå i tværgående arbejds-/projektgrupper med repræsentanter fra andre 
arbejdsgrupper (f.eks. i forbindelse med planlægning af interne stævner mv.). 

Ved håndtering af opgaver og arbejdsområde har konkurrenceudvalget en række primære 

samarbejdsrelationer. Disse relationer og omfanget af dem varierer og aftales særskilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandat, beslutningskompetence og økonomi 
Formanden for udvalget orienteres løbende om afdelingens aktivitetsbudget. 
Konkurrenceudvalget har mandat til, at træffe beslutninger der sikrer flow og udvikling i 
konkurrenceafdelingen.  

Konkurrenceudvalget indstiller årligt to medlemmer fra udvalget til bestyrelsen. 
Konkurrenceudvalget skal løbende være funktionsdygtigt ift. repræsentation fra 
arbejdsgrupperne, således at udvalget ifb. med udskiftning på konkurrencehold og 
arbejdsgrupper i løbet af august og september hele tiden er arbejdsdygtigt.  

 

Mødefrekvens, tidsforbrug og funktionsperiode 
Konkurrenceudvalget har møder 4-6 gange årligt á minimum 2 timer. Derudover skal 

konkurrenceudvalgsmedlemmer afsætte i gennemsnit 1-2 timer om måneden til at udføre 

opgaver, der relaterer sig til gruppens ansvarsområder. Konkurrenceudvalget er 

konstitueret for én sæson ad gangen. 

 

Kontakt til bestyrelsen og administrationen 
Udvalget har primært kontakt til bestyrelsen og klubbens administration, og er altid 

velkommen til at søge råd og sparring her. Opdaterede kontaktoplysninger på alle 

administrationens ansatte kan findes på www.hsk.dk/kontakt/administration/.  

 

Konkurrenceudvalg 

rammer og retning for 
konkurrenceafdelingen

Cheftræner

- udvikling af k-afd, 
trænersamarbejde, 

træningsprincipper, 
sæsonplanlægning 

Afdelingens 
arbejdsgrupper

- løbende 
understøttelse af 

gruppernes 
ansvarsområder

Direktør

- samarbejde med 
administrationen, 

budget

http://www.hsk.dk/kontakt/administration/

