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Sammensætning 
Holdlederudvalget består af 6-8 personer. 2 personer fra hver af holdene 
HILS 3 og HILS 4. 1-2 personer fra hver af holdene HILS 1+ HILS 2. 
Medlemmerne udpeges af holdlederudvalget. En person fra bestyrelsen 
fungerer som holdlederkoordinator. Udvalget suppleres løbende såfremt 
nogen trækker sig, men udvalget skal hvert år i maj sikre sig at 
udvalget er fuldtalligt, når sæsonen starter op i august. 
 

Ansvar & myndighed  
Udvalget skal efterleve bestyrelsens strategier og handleplaner. 
Holdlederne kan frit arrangere aktiviteter i samarbejde med trænerne og 
med udgangspunkt i aktivitetsplanen. Holdlederne skal ikke absolut 
planlægge og deltage i alle aktiviteter, men skal blot facilitere at 
aktiviteter bliver afholdt. 
 
Opgaver 
Holdlederudvalget har følgende opgaver; 
 
Holdlederkoordinator: 

• Sørge for at hvert hold har det givne antal holdledere 
• Invitation til og facilitering af møder 
• Videreformidling af information fra bestyrelse 

Fællesmøder: 
• Gennemgang af årshjul for hvert hold og udvælge eventuelle 

aktiviteter på tværs af flere eller alle hold. 
• Erfaringsudveksling med gode ideer til holdlederne 
• Nyt fra bestyrelsen 

Holdlederrolle: 
• Koordinere sociale aktiviteter og lave kalender for eget hold 

sammen med træneren 
• Sørge for gaver til kon- og nonfirmanter samt gaver til trænere 

som stopper eller har mærkedage 
• Tæt kommunikation med træner om holdet og eventuelle behov 
• Deltage i holdledermøder ved stævner 

 
 
 
 
• Overblik over svømmerne til stævner 
• Overblik over heats og svømmetidspunkter (Hils 3 & Hils 4) 

(Have stævneprogram og skriveredskaber) 
• Medbringe HAK-kasse til HILS 3 og HILS 4 
• Talerør mellem forældregruppe og bestyrelse 
• Koordinere planlægning af træningslejr og opstartstur, 

herunder hvilke forældre som deltager – i samarbejde med 
træneren 

• Lave budget og regnskab for ture 
 
 

 
Kvalifikationer  
Medlemmerne af holdlederudvalget vil tilsammen have særligt brug 
for følgende kompetencer:  

• Koordinator/organisering 
• Lyst til at være sammen med svømmere og trænere 

 
Mødefrekvens 
3 gange årligt á 2 timer (september, januar og maj). Herudover løbende 
ad hoc drøftelser med træner samt holdleder-buddy.  
 
 
 


