
Hvidovre

Svømmeklub

Velkommen til K-afdelingen!



Kære svømmer – og forældre!

Rigtig hjertelig velkommen til 
Hvidovre Svømmeklubs 
konkurrenceafdeling.

Hvidovre Svømmeklub ønsker at give 
dig informationer om, hvilke 
forventninger, der er til dig som 
svømmer – og hvilke der er til dine 
forældre i svømmeklubbens 
konkurrenceafdeling.

• Er klar og omklædt til træningsstart 
• Er frisk, positiv og engageret ved 

alle træningspas 
• Har udstyret i orden dvs. at du har 2 

par badebukser eller -dragter, 2 
par svømmebriller, 2 badehætter –
hvis du er langhåret, en T-shirt, 
håndklæde og drikkedunk med 
hver gang 

• Giver besked til træner mindst 1 
time før træning, hvis du er 
forhindret i at møde eller at nå frem 
til tiden 

• Deltager i fællesarrangementer 
• Deltager i stævner 
• Deltager i træningslejre eller 

weekendture
• Husker at det skal være sjovt at 

træne 
• Er opmærksom over for dine 

kammerater
• Bidrager til det sociale sammenhold

Når du er svømmer 
på konkurrencehold, 
forventes det, at du:



Når du/I er forældre 
til en svømmer på 
et konkurrencehold, 
forventes det, at du/I 
er parat til at deltage 
i en række praktiske 
opgaver:

• Der skal køres til/fra stævner
• Der skal bruges holdledere, som 

”nurser” svømmerne under stævner 
og træningslejre 

• Der skal bruges tidtagere og 
dommere – og her har vi opstillet 
følgende krav om at stille op:

• For K1 og K2 stiller man op 4 gange 
pr. halvsæson

• For K3 stiller man op 3 gange pr. 
halvsæson.

• For K5 og K4 stiller man op 2 gange 
pr. halvsæson

En vigtig del af at være 
konkurrencesvømmer er at deltage i 
stævner. For at kunne holde disse 
stævner kræves der et antal forældre, 
som varetager ovennævnte opgaver. 
Vi forventer ikke, at du deltager i alle, 
men vi er nødt til at have krav til 
deltagelse, som du ser herover.

Klubben forventer således, at mindst 
én forældre tilmelder sig tidtager-
kursus og senere, når du bliver mere 
erfaren, også andre dommerkurser. 
Tilmelding sker via officialsansvarlig 
eller klubbens kontor. 

Med den forventede forældre-
involvering må du forvente 
regelmæssigt at være i kontakt med 
børn under 15 år, det betyder, at 
svømmeklubben skal indhente en 
børneattest på dig/ jer. Du kan få 
mere information på klubbens kontor.

Flere oplysninger om konkurrence-
afdelingen fås på: www.hvsk.dk

Vi ser frem til at lære dig og din 
familie at kende i K-afdelingen og 
glæder os til mange gode oplevelser 
sammen.

http://www.hvsk.dk/


K-afdelingens vision:

”At skabe en K-afdeling der 
kan motivere til og håndtere 
elitesvømning, men 
samtidig har plads til 
udvikling af det hele 
menneske.”

STABIL TALENTUDVIKLING 

Vision: At udvikle årgangssvømmere 
med højt teknisk niveau og en 
bevidsthed om egne sportslige 
ambitioner. Samt at sikre et naturligt 
flow mellem holdene og årgangene i 
K-afdelingen.

Hvordan: En ensartet teknisk struktur 
og filosofi op gennem holdene i K-
afdelingen, der bygger på en god 
basis fra svømmeskolen. Fastholdelse 
af svømmere på baggrund af gode 
sociale relationer og en kontinuerlig 
sportslig udvikling for den enkelte. 

ELITEMILJØ

Vision: At tilbyde et af de bedste klub-
og træningsmiljøer for junior- og 
seniorsvømmere på Vestegnen.

Hvordan: Rekruttering og fastholdelse 
af de rette træner kompetencer og 
arbejde for at udvikle og forbedre 
bestående muligheder inden for 
træningstid, faciliteter og økonomi.

K-afdelingen i Hvidovre Svømmeklub:

Mads Glæsner, tlf. 21 96 52 53, 
madsglaesner@gmail.com
Mattias Carlsson, tlf. 93 30 53 52, 
mattias@hvsk.dk

Administration & økonomi v/Birgit 
Dahl: kontor@hvsk.dk, tlf. 22 42 53 52 

Hvidovrevej 446 – 2650 Hvidovre – tlf. 52 11 02 48
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