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•
Rekrutterer trænere i samarbejde med cheftræneren (bestyrelsen
ansætter/afskediger fastansatte), herunder udarbejdelse af kontrakter
Konkurrenceudvalget, i daglig tale K-udvalget, består af 5 personer, cheftræner,
•
Udarbejdelse af uddannelsesplaner for trænere
to bestyrelsesmedlem og to menige udvalgsmedlemmer. De menige
•
Løbende kontakt til cheftræner og trænerne
udvalgsmedlemmer udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads i
•
Sikre efteruddannelse af trænerstaben
umiddelbar forlængelse af det konstituerende bestyrelsesmøde efter
•
Medarbejderudviklingssamtale med Cheftræner. Cheftræner holder med
generalforsamlingen (inden udgangen af september). Ved behov kan udvalget
øvrige trænere i k-afdelingen
bestå af 5-6 medlemmer, hvoraf 2-3 er bestyrelsesmedlemmer for at sikre
•
Rekruttering af officialskoordinator, som er ansvarlig for at klubben
kontinuiteten.
uddanner officials og koordinere den rette bemanding af officials til
samtlige stævner og mesterskaber som klubben deltager i
•
Rekruttering af holdlederansvarlig, som er ansvarlig for at rekruttere
holdledere på alle hold og koordinere bemanding af holdledere til
K-udvalget skal respektere og udbrede klubbens strategier, værdier og leveregler.
stævner og mesterskaber
K-udvalget beslutter strategier og målsætninger for konkurrenceafdelingen.
•
Ansvarlig for intern og ekstern kommunikation om opnåede sportslige
Udvalget er budgetansvarligt. K-udvalgsformanden holder bestyrelsen orienteret.
resultater samt øvrige relevante aktiviteter i konkurrenceafdelingen
Skal sikre at konkurrenceafdelingen fungerer optimalt og trænerne er
•
Ansvarlig for den del af hjemmesiden, der handler om
tilstrækkeligt uddannet. K-udvalget skal efterleve k-politikken og k–strategien.
konkurrenceafdelingen
I krisesituationer er det kun formanden, som udtaler sig.
•
Information/kommunikation til svømmere/forældre om bl.a.
holdstruktur, sæsonplan og træningstider
•
Vedligeholdelse af velkomst folder til forældre
•
Konfliktløsning – svømmere/forældre
K-udvalget har følgende opgaver;
•
Indstillinger til awards for konkurrenceafdelingens svømmere og
•
Status og opdatering af strategier, målsætninger og holdstruktur for
trænere (for eksempel Kommunens Sportsgalla og priser under Dansk
konkurrenceafdelingen
Svømmeunion)
•
Målsætninger for de enkelte konkurrencehold i samarbejde med
•
Udstyr til konkurrenceafdelingen, herunder styrkelokale og netrum
cheftræner
•
Udbrede information omkring kost for konkurrencesvømmere
•
Sikre rød tråd i konkurrenceafdelingen og integration med
•
Opdatering af klubrekorder
svømmeskolen
•
Opdatering af sportslige resultater
•
Samarbejde med Helsingør Talent og Elite omkring talentudvikling
•
Årlig loyalitetsmåling i konkurrenceafdelingen
•
Samarbejde med Dansk Svømmeunion omkring partnerskabsaftale og
•
Udarbejde referat på møderne
klubudvikling
•
Ansvarlig for 1 gang årligt at ajourføre funktionsfordelingsanalysen
•
Sportslige/sociale arrangementer for konkurrenceafdelingen i
(januar)
samarbejde med frivilligheds- og trivselsudvalget
•
Udarbejdelse af et budget for konkurrenceafdelingen (juni/juli)
•
Udarbejdelse af tjeklister for gentagne arrangementer
•
Ansvarlig for rekruttering af cheftræner
•
Udarbejdelse af en sæsonplan i maj/juni (incl. administrative datoer)
•
Udarbejde retningslinjer for deltagelse i stævner
•
Udarbejde retningslinjer for beklædning til stævner og mesterskaber
•
Organisering af træningslejre
•
Tilmeldinger til stævner og mesterskaber

Sammensætning

Ansvar & myndighed

Opgaver
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Kvalifikationer

Medlemmerne af K-udvalget vil tilsammen have særligt brug for følgende
kompetencer:
•
Organisator
•
Specialist - indgående kendskab til ATK
•
Indgående kendskab til strukturen i SVØM samt
uddannelsesstrukturen inden for svømmesporten
•
Koordinator
•
Kontaktskaber
•
Opstarter
•
Afslutter
•
Formidler
•
Kende konkurrenceafdelingens strategi, målsætninger og struktur til
bunds

Mødefrekvens
6 gange årligt á 2 timer og efter behov.

Estimeret timeforbrug

(funktionsfordelingsanalysen)
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