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DREJEBOG FOR KLUBMESTERSKAB I HSC

DATO

BOOK VAND
BOOK
OVERDOMMER

Stævnet afholdes i november/december. Datoen aftales med
cheftræneren allerede i juni, så Klubmesterskabet kommer
med i stævnekalenderen.
Afholdes gerne fredag eftermiddag og lørdag formiddag (med
efterfølgende pokaloverrækkelser og socialt arrangement om
eftermiddagen/aftenen)
Kontakt den bredde-ansvarlige på hsc@hsc-holstebro.dk så
booker de vandet i svømmehallen. Gøres så snart dato er
fastlagt.
Følgende overdommere er tidligere benyttet og kan evt.
kontaktes:
Troelse Iversen : troels@familieniversen.dk
Jan Moesgaard: jam@indata.dk
Peter Sunesen: famsunesen@gmail.com

K-UDVALGET
EVENT

Der købes en gave til overdommeren som TAK for hjælpen.
Værdi ca. 500 kr. Gives ved stævneslut.
Kontakt K-udvalget mht. Stævnekontoret og oprettelse af
løbene. Sikres sig at de er orienteret omkring stævnet.
Opret event på Klubmodul. Dette gøres i oktober.
Dette sørger Aktivitetsudvalget for. Der ligger kopi af sidste
års event, der evt. kan kopieres.
Hvis der svømmes på 6 baner, skal der bruges følgende
officials og øvrige hjælpere:
6 x modul 1
7 x modul 2 (inkl. En banedommer)
1 x modul 3
1 x modul 4
Speaker, holdleder, runner og hjælp i køkkenet.
Hjælp til opsætning/nedtagning i hallen samt transport af
medaljeskammel.

!!"#$%&'!(")*++%,"-&

Hjælp til at medbringe kage/frugt til det sociale arrangement.
Tilmelding til spisning om aftenen.
ÅRGANGSINDDELING Årgangene inddeles således:
Herre senior
Drenge junior
Drenge grp. 1
Drenge grp. 2
Drenge grp. 3
Dame senior
Dame junior
Pige grp. 1
Pige grp. 2
Pige grp. 3
MEDALJER OG
Bestilling af medaljer og pokaler.
POKALER
(Bestilling)
Medaljer og pokaler kan bestilles via www.pokalbutikken.dk
Hvis der skal bestilles klistermærker til medaljerne kan de
bestilles på www.ikastetiket.dk
Kontakt evt. Britta Toft på tlf. 20412766. Hun er tidligere
svømmeforældre og har været behjælpelig med bestilling af
pokaler og medaljer, samt sponsoreret graveringen på de små
pokaler, medaljerne og vandrepokalerne, via hendes
guldsmedeforretning.
(Dette kan ikke tages som en selvfølge, da hun nu er gået på
pension og ikke længere har svømmere i klubben. Hun har
dog selv ytret, at hun gerne vil hjælpe lidt endnu)
MEDALJER OG
Der skal bestilles følgende:
POKALER
(Antal)
Små klubmesterskabspokaler som svømmerne beholder:
10 x 1. plads
10 x 2. plads
10 x 3. plads
(Såfremt alle årgangsgrupper er repræsenteret og tilmeldt, det
kan K-udvalget oplyse om)
Der skal bestilles medaljer til børne-k svømmerne, der får
medaljer i deres 50 m. løb, i de 4 discipliner. Der er 2 årgange
for piger og 2 årgange for drenge.
Der skal bestilles:
16 x guld
16 x sølv
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16 x bronze
(Såfremt alle årgangsgrupper er repræsenteret og tilmeldt, det
kan K-udvalget oplyse om)
Der skal yderligere bestilles guldmedaljer til alle der deltager
for 1. gang i klubmesterskabet. Kontakt cheftræneren for
oplysninger vedr. antal.
SVØMMENÅLE
VANDREPOKALER

Kontakt cheftræneren. Det er hans ansvar at finde ud af hvilke
svømmenåle der skal uddeles, samt sørge for at de bliver
bestilt.
Vandrepokalerne indsamles forud for stævnet, så de kan
uddeles til de nye Klubmestre.
Kontakt cheftræneren, han har pokalregnskabet fra sidste år,
hvor klubmestrene fremgår. Herefter sendes en mail til de
tidligere klubmestre, hvor de bedes om at tage pokalerne med
til Klubmesterskabet.
Efter endt klubmesterskab samles pokalerne ind igen, så de
samlet kan afleveres til gravering (Dette efter tidligere aftale
med Britta Toft se afsnit om pokalbestilling. Det er ikke en
selvfølge at de fortsat graverer, men hun har ytret sig positivt
omkring det)

AFVIKLING AF MEDALJEOVERRÆKKELSER OG SOCIAL ARRANGEMENT
BOOKING AF
LOKALER

UDDELING AF
POKALER,
MEDALJER OG NÅLE

Normalvis er der tilmeldt ca. 100 personer (både forældre og
søskende er velkomne). Der skal være mulighed for spisning.
Det har tidligere været afholdt på VIA, Halgård Skole og
Nupark.
Forhør evt. i forældregruppen om der er nogen der har
kontakt til lokaler evt. via arbejde eller lign.
Uddelingen af pokaler, medaljer og nåle sker løbende over
eftermiddagen. (Se eksempel på tidsplan nederst)
Uddelingen sker ved de respektive trænere.
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TOMBOLA

AUKTIONER

OPLÆG

KAFFE, KAGE OG
FRUGT
SPISNING

Der har tidligere været afviklet tombola med stor succes.
I forhold til gevinster har der været skrevet ud på eventet og
på klubbens Facebookside, om at vi havde brug for
donationer til tombolaen og at de skulle være af en vis
kvalitet. (Ting man gerne selv ville vinde).
Nogle svømmeres forældre med eget firma, har henvendt sig
og har doneret gevinster.
Kombineret med, at nogle udvalgte fra enten bestyrelsen eller
aktivitetsudvalget har kontaktet byens butikker, for at få
donationer. Dette for at butikkerne ikke blev overrendt af div.
svømmere.
Fremgangsmåden med at skaffe gevinster er fremgået af
eventet på Klubmodul.
Der skal være minimum 100 gevinster for at drive en god
tombola.
Lodderne til tombolaen kan købes hos Redoffice
www.konpap.dk
Tombolatromlen har været udlånt fra svømmeforælder Lone
Iversen.
Der har tidligere været afholdt auktioner over div.
sponsorgaver. Dette kræver præmier af en vis størrelse,
f.eks. rejsegavekort, smykker m.m.
Kontakt evt. sponsor-udvalget.
Der har tidligere været afholdt forskellige oplæg i løbet af
eftermiddagen f.eks. fra sponsorerer eller Holstebro
Elitesport. Det kan tænkes ind som en mulighed, da det er en
af de få gange, hvor hele K-afdelingen samt forældre er
samlet.
Der har tidligere været kaffe/the og kage og frugt når
arrangementet startede. Kaffe/the medbringer forældrene
selv. Kage og frugt medbringes af dem, som har meldt sig til
det på eventet i Klubmodul.
Der skal være separat tilmelding til fællesspisning på eventet,
så der er mulighed for kun at deltage i pokaloverrækkelserne
og ikke i spisningen.
Vi har forsøgt at holde prisen på 100 kr. pr. voksen og 50 kr.
pr barn under 12 år.
Vi har tidligere fået mad fra Nordisk Tapas og fra Restaurant
Sprød.
Drikkevarer kan evt. sælges til fordelagtige priser eller selv
medbringes.
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TIDSPLAN

De trænere der deltager i arrangementet, skal ikke selv betale
for spisning eller drikkevarer.
Vi har tidligere lejet service på lokationerne, så det ikke har
været nødvendigt at medbringe noget selv.
Eksempel på en tidsplan for eftermiddagen/aftenen:
13:00 Velkomst ved formanden
13:00 Tombolaen åbnes
13:00 Kage og frugtbord
13:15 1. del af overrækkelsen af pokaler, medaljer og nåle
14:00 1. del af auktionen
15:30 Oplæg ved Holstebro Elitesport
15:45 2. del af overrækkelsen af pokaler, medaljer og nåle
16:15 2. del af auktionen
17:00 Spisning for tilmeldte
20:00 - Slut
RIGTIG GODT KLUBMESTERSKAB J

