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Baggrund og formål med pointsystemet
I Svømmeklubben KVIK Kastrup har vi besluttet at arbejde ud fra et pointsystem, hvor Forældrehjælp
registrerer point for de aktiviteter som klubbens frivillige udfører for at få klubbens aktiviteter.
Pointsystemet er godkendt af klubbens øverste bestyrelse.
Formålet med pointsystemet er at sikre en jævn fordeling af opgaverne for de mange frivillige, der er
forbundet ved at drive alle aktiviteterne i konkurrenceafdelingen.
Som udgangspunkt er pointsystemets formål ikke at udstille eller straffe de som ikke leverer, og mange
sæsoners erfaring viser, at klubbens konkurrencemiljø er et særdeles attraktivt miljø for både udøvere
og frivillige, som bidrager til, at klubben får afviklet aktiviteterne i vores aktivitetsplan.
Svømmerne undergår en rivende udvikling igennem den tid de færdes i klubben både sportsligt og
socialt gennem de fælles aktiviteter klubben tilbyder, så venskaber knyttes på tværs af hold, alder og
køn. Det samme gælder for den tilknyttede familie, hvor forældre igennem tid opbygger relationer og
venskaber med andre forældre, som rækker udover svømmeårene.
Igennem samarbejde mellems klubbens frivillige, har klubben igen og igen vist, at vi kan løfte store
opgaver i forbindelse med afviklingen af vores egne aktiviteter, stævner mv., men også i forbindelse
med store sportsaktiviteter i Danmark, senest i forbindelse med EM i 2017 i Royal Arena. Det er alle
aktiviteter som vi har været meget stolte af.

Foreningens forventninger til optjening af point
Det påhviler alle familier, med en svømmer i konkurrenceafdelingen proaktivt at tilmelde sig som
frivillig til de aktiviteter som Forældrehjælp ud fra aktivitetsplanen har oprettet i Holdsport.
Ved hver sæsonstart udleveres aktivitetskalenderen for den kommende sæson til alle i
konkurrenceafdelingen. Forældrehjælp opretter alle aktiviteterne i Holdsport. Alle aktiviteter er åbne
for tilmelding inden for kort tid efter sæsonopstartsmøderne. Forældrehjælp sender mail rundt til alle
med oplysning om, at der er åbent for tilmelding til sæsonens aktiviteter, hvorefter du som frivillig i
fred og ro kan sidde hjemme med kalenderen og planlægge din deltagelse i aktiviteterne.

Særlige forventninger til optjening af point (K1 og Elite)
Der er en særlig forventning til alle klubbens K1- og Elite-svømmere, at de bistår klubben proaktivt ved
klubbens egne økonomiske indtægtsgivende arrangementer, uden at modtage point herfor.
Derfor har eliteudvalget besluttet at følgende arrangementer skal K1- og Elite-holdene bidrage som
frivillig hjælp:
1. Amager Open Water.
2. Åbne Københavnske Masters.
3. KVIK Årgangs Mesterskaber.
4. Sparta Marathon (alderskrav: 16 år og derover.).
Kan man ikke selv stille som medhjælp på dagen, forventes det at en repræsentant for svømmeren
(familie, venner) agerer repræsentant for svømmeren. Det er frit for svømmeren at stille med flere
familiemedlemmer. Dermed kan man som svømmer ikke fritages for at indgå som frivillig uanset hvilke
stævner/træningslejre der ligger i vejen.
Ekstra tilmeldinger ud over svømmeren selv (eller dennes repræsentant) er pointgivende for
svømmeren.
Holdlederne pr. hold har ansvar for at følge op internt på at svømmernes deltagelse som frivillige.

Udbydelse af pointgivende aktiviteter
Det er udelukkende Forældrehjælp som udbyder pointgivende aktiviteter. Det betyder også, at det er
udelukkende planlagte aktiviteter, som udbydes via Holdsport som er point givende.
Oprettelse af Login til Holdsport er således obligatorisk. For oprettelse i Holdsport, klik her.
Vær sød at respektere det store arbejde som Forældrehjælp udfører for at holde styr på alle
aktiviteterne i konkurrenceafdelingen, også når de skriver rundt og rykker for tilmelding til aktiviteter,
hvor der mangler frivillige for at kunne afvikle aktiviteten.

Tilmeldinger ved sæsonstart
Det påhviler hver familie proaktivt at tilmelde sig sæsonens aktiviteter allerede ved sæsonstart.
Forældrehjælp vil kort efter sæsonstart sende en mail ud til de enkelte hold og oplyse om, hvilke
aktiviteter der ikke er besat, og som dermed forventes besat inden for en kortere periode. Det er den
enkelte families eget ansvar at tilmelde sig tilstrækkelige aktiviteter (inkl. Udvalgsarbejde), der skal til
for at opnå det nødvendige antal points pr. sæson.

Rapportering af optjente point
Det er udelukkende Forældrehjælp som registrerer optjente point og tilskriver optjente point ind i
pointsystemet. Dette gør de ved at gennemgå Holdsport for de medlemmer som tilmeldte sig de
planlagte aktiviteter. Medlemmer skal altså ikke rapportere om aktiviteter de har deltaget i.
Forældrehjælp kan søge verifikation af de enkelte medlemmers deltagelse hos holdledere eller
trænere, ved behov.
Hvis man som familiemedlem ikke se de point som man mener at have optjent for sin svømmer skal
man selv kontakte Forældrehjælp, og for hver henvendelse gælder, at følgende info skal medsendes:
1. Mail sendes til Forældrehjælp.
2. Kopi af mail sendes samtidigt til ansvarlig Holdleder og eliteleder.
3. Dato for begivenhed
4. Navn på begivenhed
5. Hvilken rolle man havde
6. Var det en halv dag (op til 4 timer), eller var det en hel dag (over 4 timer)
7. Navn på udførende forælder/frivillig
8. Navn på svømmer
Er der fejl, så bevar den gode tone i henvendelserne, der er ingen der begår fejl med vilje!!!

Status på optjente point
Man kan ved henvendelse til foraeldrehjaelp@kvikkastrup.dk bede om at få tilsendt en status over sine
optjente point. Man vil få tilsendt en specificeret liste over alle familiens point, med én linie pr.
gennemgået aktivitet, hvilket giver familien en chance for at gennemgå listen.

Krav til optjening af point og konsekvenser, hvis man ikke når det
I langt de fleste tilfælde giver det ikke anledning til udfordringer at optjene point, da størstedelen af
klubbens svømmefamilier bidrager aktivt til klubbens aktiviteter og sociale liv, men det er vigtigt at
fastslå at Svømmeklubben KVIK Kastrup ikke er et værested, eller en fritidsklub, hvor forældre kan
placere deres børn, uden selv at engagere sig.
Hvis ikke man optjener de nødvendige points pr. sæson er der 3 konsekvenser, som klubbens
eliteudvalg kan beslutte at tage i anvendelse i vilkårlig rækkefølge. Det sker dog ikke uden forudgående
varsling/orientering af svømmerens forældre.
1. Svømmeren skal betale fuld udgift ved deltagelse i træningslejre.
2. Svømmeren kan ikke deltage til svømmestævner.
3. Svømmerens medlemskab i klubben bortfalder.
Som familie kan man ikke betale sig fri af de frivillige opgaver, da dette blot vil betyde at færre skal
arbejde mere. Konsekvenserne af manglende deltagelse kan tages i anvendelse på hvilket som helst
tidspunkt i sæsonen.
Ved afmelding til et allerede tilmeldt arrangement, påhviler det familien selv at skaffe en afløser, i
samme øjeblik der aflyses. Sker dette ikke fratrækkes familien dét point man stod til at tjene.
Med denne løsning ønsker eliteudvalget at tage det størst mulige hensyn til de andre familier, som
allerede har planlagt deres tid anderledes, og nu pludselig ”skal jages” for at Forældrehjælp kan få fyldt
alle huller der måtte opstå ved en afmelding.

Undtagelser
Ved særlige tilfælde kan en svømmers familie helt eller delvist undtages fra kravene til point. Som klub
er vi selvfølgelig fuldt ud klar over, at alle familier kan gennemgå perioder, som stiller større krav til
den enkelte familie. Ved særlige tilfælde kan en svømmers familie derfor helt eller delvist undtages fra
kravene til optjening point. Det er i disse tilfælde vigtigt, at svømmerens familie selv proaktivt retter
henvendelse til elitelederen med henblik på at indgå aftale herom. Elitelederen vil oplyse
Forældrehjælp om den indgåede aftale. For at komme i betragtning til dette gælder, at familien er
midt i en svær familiær proces, som f.eks. sygdom, skilsmisse, eller lignende.

Point tabel
Event type
Den Klorfri - formand (udvalg)
Den Klorfri - halv dag
Den Klorfri - hel dag
Eliteleder (udvalg)
Eliteudvalgsmedlem (udvalg)
Eltid - egne stævner - halv dag
Eltid - egne stævner - hel dag
Forældrehjælp (udvalg)
Holdleder K1/KT - helårlig (senior/junior)
Holdleder K2/K3/K4 - lokal - halv dag
Holdleder K2/K3/K4 - lokal - hel dag
Holdleder K2/K3/K4 - vest - halv dag
Holdleder K2/K3/K4 - vest - hel dag
Holdleder K2/K3/K4 - øst - halv dag
Holdleder K2/K3/K4 - øst - hel dag
Kursus administration (udvalg)
Medhjælp lokalt arrangeret stævne - halv dag
Medhjælp lokalt arrangeret stævne - hel dag
Medhjælp lokalt arrangeret stævne - hel dag + aften
Official - stævne - lokal - halv dag
Official - stævne - lokal - hel dag
Official - stævne - vest - halv dag
Official - stævne - vest - hel dag
Official - stævne - øst - halv dag
Official - stævne - øst - hel dag
Sekretariat - udenbys stævnetilmelding
Sparta - formand (udvalg)
Sparta - halv dag
Sparta - hel dag
Sparta - medlemmer (udvalg)
Speaker - eget stævne - halv dag
Speaker - eget stævne - hel dag
Speedokontrakt - ansvarlig
Speedoudvalg - medlemmer (udvalg)
Sponsorsvøm - formand (udvalg)
Sponsorsvøm - medlemmer (udvalg)
Sponsorudvalg - formand (udvalg)
Sponsorudvalg - medlem (udvalg)
Stævne sekretariat - egne stævner – halv dag
Stævne sekretariat - egne stævner – hel dag
Stævneleder
Stævneleder - medhjælp - hel dag
Stævneleder - medhjælp halv dag

Point
10
1
2
100
10
2
4
100
100
1
2
3
5
2
3
5
1
2
3
1
2
3
5
1,5
3
100
100
2
3
5
2
4
5
2
20
5
10
5
2
4
100
4
2

Krav til point pr. hold pr. sæson
•
•
•
•
•

Elite: 30 point
K1: 30 point
K2: 25 point
K3: 20 point
K4: 10 point

Familier med flere børn i konkurrenceafdelingen
Har en familie har flere svømmere på konkurrenceholdene, skal familien leve op til kravene om point
for dét barn der er placeret på det højeste konkurrencehold.

Specifikke regler for opnåelse af point
Sparta
Da nogle aktiviteter er direkte indtægtsgivende for klubbens konkurrenceafdeling, er disse
obligatoriske for familien. Dette gælder specifikt Sparta-arrangementer, som sikrer klubben en årlig
indtægt på ca. 70.000 – 80.000 kr. Disse arrangementer er meget lette at arrangere, meget lette at
udføre, og kræver ingen planlægning, som f.eks. sponsorsvøm.
Derfor er det obligatorisk for hver familie at deltage mindst 1 gang om året til et Sparta
arrangement, og herved tjene de point der er forbundet med dette. Bemærk, svømmernes
fremmøde til det ene obligatoriske Sparta event medregnes IKKE her.

Ændring af pointgivende aktiviteter
For at sikre at pointsystemet til enhver tid bidrager til en jævn fordeling af opgaverne blandt frivillige i
konkurrenceafdelingen, forbeholder Eliteudvalget sig retten til at foretage ændringer/justeringer i
overstående retningslinjer. Ændringer søges gennemført mellem sæsoner.

Afslutning
Fra eliteudvalget håber vi, at ovenstående retningslinjer for Svømmeklubben KVIK Kastrups point
system bidrager til forståelse for, hvordan point optjenes og behovet for jeres deltagelse i klubbens
aktiviteter. Erfaringen viser os, at der er behov for et pointsystem – for allerhelst håber vi, at alle
forældre ser det som en helt naturlig del at deltage som frivillig i forbindelse med deres børns sport.

