Pointsystem – Hørsholm Svømmeforening
Klubben har udarbejdet følgende pointsystem med det formål at tilskynde forældredeltagelse i
svømmeforeningens konkurrenceafdeling. Forældredeltagelse er en nødvendighed for at få foreningen til at
fungere i tilknytning til såvel svømmernes stævnedeltagelse som i tilknytning til klubbens trivsel i form af
udvalgsarbejde mm. Bestyrelsen er ansvarlig for pointsystemet i Hørsholm Svømmeforening.
Point indsamles pr. konkurrencesvømmer, dog således at har man flere børn, der svømmer i
konkurrenceafdelingen, skal der indsamles fuld point for den svømmer, som deltager på det højeste niveau
og 50% for den svømmer som deltager på næsthøjeste niveau. Der stilles således ikke krav om yderligere
forældrepoint for 3 eller flere svømmere.
Antallet af point afhænger af, hvilket hold svømmeren er tilknyttet. For de hold, hvor der typisk er flest
stævneaktiviteter er der større behov for forældredeltagelse, og dermed er antallet af påkrævende point
tilsvarende større.
Pointsystemet følger den normale svømmesæson, dvs. fra august til juli efterfølgende år, dog således at
sæsonen deles op i 2 perioder; august til december og januar til juli. Bestyrelsen har fastsat følgende satser:





Børn 2: kr. 0
Børn 1: kr. 1.000
Årgangshold: kr. 2.000
Junior/Senior: kr. 3.000

Hvis der opnås nul point for en hel sæson, opkræves yderligere kr. 1.000,-.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, f.eks. for svømmere over 18 år eller hvor der indgås aftale med bestyrelsen
om, at forældrepoint ”indhentes” i efterfølgende periode, suspendere fra ovenstående. Aftaler af denne
karakter behandles på bestyrelsesmøder og føres til referat. Såfremt aftaler ikke overholdes, forfalder
skyldigt beløb fra tidligere perioder umiddelbart, og svømmeren kan ikke deltage i stævner for klubben.
Forældrepoint kan optjenes på følgende måder:
Officials:
Som uddannet official kan man tilkendegive sine ønsker over for officialkoordinatoren, som herefter kan
fordele ledige officialopgaver til de kommende stævner. Man kan ikke altid regne med at blive benyttet som
official, selvom man har meldt sig til et stævne. Det afhænger af antallet af startere til stævnet. Hvis man har
meldt sig som official, men ikke bliver sendt til det pågældende stævne, kan man ikke optjene point. Det
tilstræbes at fordele officialopgaver bredt blandt alle forældre, som melder sig.

Holdledere:
Der skal være 2-4 holdledere pr. hold, der optjener fulde points alt efter, hvor mange points det kræver at
svømme på holdet. Holdlederne står for sociale aktiviteter og træningslejre i samarbejde med træneren.
Herudover deltager holdlederne på skift som holdleder i stævner – holdlederne aftaler selv, hvem der er
holdleder til de enkelte stævner.
Udvalg mm.:
I en forening, som er baseret på frivilligt arbejde, er der altid behov for medlemmer til de forskellige udvalg
og funktioner, som sikrer klubbens trivsel. Kontakt bestyrelsen for nærmere information.
Der opnås point efter følgende skala:
Officials
Aktivitet

Rolle/uddannelse

Points

Uddannelse

M1

2 points (når færdiggjort uddannelse
bruges i praksis første gang)

M2

4 points (når færdiggjort uddannelse
bruges i praksis første gang)

Official og Wingrodan-koordinator

6 points halvårligt

Hjemmebanestævne halvdags (under

Officials og øvrige hjælpere (fastsat af

4 timers varighed)

stævneudvalget)
Wingrodan ansvarlig

1 points pr. stævnedag

2 points pr. stævnedag (inkl.
forberedelse)

Hjemmebanestævne heldags (over 4

Officials og øvrige hjælpere (fastsat af

timers varighed)

stævneudvalget)
Wingrodan ansvarlig

2 points pr. stævnedag

3 points pr. stævnedag (inkl.
forberedelse)

Udebanestævne halvdags (under 4

Officials

2 points pr. stævnedag

Officials

3 points pr. stævnedag

timers varighed inkl. transport)
Udebanestævne heldags (over 4
timers varighed inkl. transport)
Holdledere

Holdledere

Fuld points for en sæson for det hold,
der er holdleder for

Udvalg mm.
Bestyrelse, hold- og tøjansvarlig

6 points halvårligt

Stævneudvalg, trivselsudvalg og

5 points halvårligt

holdleder i forbindelse med en fuld
træningslejr (pr. lejr)
Svømmeskoleudvalg

3 points halvårligt

Øvrige udvalg og funktioner

2 points halvårligt

Point der skal opnås for pr. sæson:





Børn 2: 0 point
Børn 1: 10 points (Krav: min. en forældre per svømmer skal have M1) /5 point per periode
Årgangshold: 14 points (Krav: min. en forældre per svømmer skal have M2) /7 point per periode
Junior/Senior: 20 points (Krav: min. en forældre per svømmer skal have M2) /10 point per periode

Der opfordres til, at forældre til svømmere på Teknik-Skole tager M1 uddannelsen (point for uddannelsen
kan overføres, når svømmer kommer på Årgangsholdet).
Der tages forbehold for regulering af point, da ikke alle stævner er fastlagt ved sæsonstarten – dog kun
således at pointkravene kan nedsættes i tilfælde af færre stævner end forventet. Det bemærkes, at
ovenstående fordeling af point er baseret på gennemsnit for tidligere sæsoner. Pointkrav revurderes hvert
år.
Eksempel (Årgang)
2 * Hjemmebanestævne, heldags
4 * Udebanestævne, heldags
I alt (6 hele dage per sæson)

4
12
16

Eventuelle spørgsmål i forbindelse forældrepoint systemet bedes rettes til bestyrelsen.

