Dagsorden:
1.

Holdledere
a.

Status på hvem der er tilknyttet holdene

Delfin: Træner Anders, er ikke til stede.
Talent: Træner Kenneth, Lisbeth, Ivan og Trine Roed
Årgang 1: Camilla og Charlotte (Marianne vil gerne
hjælpe)
Årgang 2: Annmarie og Kathrine
Junior/senior: Karina, Jeannet, Kristina Degner,
(Anette Nielsen)
Ønske om fælles møde for alle holdledere.
Det kunne være fint, hvis alle holdledere gjorde
nogenlunde det samme, så det blev en fælles og ens
opgave på alle hold.
Der vedhæftes en ”håndbog”.
Jan sender invitation til dropboks, hvor et fælles
dokument kan sættes i gang.
Svært for de yngst hold at have holdledere allerede i
august, da det er meget nye hold.
b.

Samarbejde

Hvis der indkaldes til mødet vil Stig gerne tage
mødet og sørge for rette information.
c.

Arbejdsopgaver
F. eks kørsel: som lægges i deltaplan, hvor
alle der tager med er et hold, - som kører
sammen, uanset hvilket hold man normalt er
tilknyttet.
Kørepenge søges på kontoret, hvis man har
været kører i deltaplan.
Kørsel må gerne deles op i kørsel ud og hjem.

Holdledere skal kunne lægge i deltaplan.
2.

Evaluering af Køge Open 2016 og hvad så med 2017 og frem

Teamledere bliver indkaldt til evalueringsmøde efter nytår.
Fint at holde i en hal, da det ellers var blevet to dårlige stævner. Fint
antal, ikke flere deltagere, hvis det ikke skal blive stresset.
Gode tilbagemeldinger fra de deltagende trænere.
Godt med vip-lounge til trænerne. Champagne og nakkemassage til
trænerne.
God stemning hos de frivillige, der var mange, hvilket gjorde det muligt at
snakke sammen, hvilket jo er positivt.
Sponsorer: gav 8000 kr. i indtægter. Det skal der holdes fast i.
Salg af hovedsponsorat.
Swim-gear havde salget i boden, - hvilket de gerne vil fortsætte med.
Vores egne yngste svømmere skal ikke deltage i holdkapper, hvis det
foregår i Køge svømmeland.
Næste år lægges Køge open igen samtidigt med DM-kort, der afholdes i
Greve. Hvilket kan betyde, at der kan være mange flere deltagere til Køge
open igen.
Der skal igen være stævne med kortere program til de yngste i Herfølge.

3.

Sommerstævne d. 17-18/6-2017

Lave invitationsstævne for de svømmere der ikke skal til DM-lang.
Køge svømmeland, lørdag og søndag, med direkte finaler.
Finde de ansvarlige, som kan trække stævnet, så må gøres et forsøg.

4.
Stævnekalender 2017, - er gjort færdig, dog uden
budgetgodkendelse.
Meldes så meget ud som overhovedet muligt på mandag.

Hjemmestævne:
7. januar kravtidsstævne, eftermiddagsstævne.
11. – 12. marts sponsorstævne.
21. maj stævne i miniturnering.
9. – 10. september, klubmesterskab.
9. – 12. november, Køge open.

5.

Klubånd og fællesskab

Når man er til stævne sammen, skal man føle sig som en del af klubben,
uanset hvilket hold man til dagligt er knyttet til.
Kantmad er samlende, så det er vigtigt at holdlederen står for dette. (Tvivl
om det er der hver gang).
Heppe så man har noget fælles opstart. F.eks. 15 minutter før
stævnestart. Lave optakt til et stævne ved en træning, f.eks. lave banner
eller nye kampråb.
Holdånd, vælger at tage til stævner, så flere hold og svømmere samles og
føler de er sammen.
Der er allerede nu arrangeret flere aktiviteter for årgang 1 og 2.
Tage billeder fra stævner, som lægges i Køge onsdag.

a.

Hvad gør vi for at styrke det?

Kan tages op på holdledermødet, med tanke på
sociale aktiviteter.

6.

Status på holdene:

Stig (senior og junior), ny mesterskabsstruktur som har gjort at Stig har været mere
hjemmefra. Det giver nu bonus hos de svømmere, der har trænet god, men der er en del
ærgerlige skader.
Til Dansk hold, er der derfor en del afbud. Der vil være deltagelse af masters og
årgangssvømmere.
13 svømmere på junior og senior.

Kenneth 14 svømmere (årgang 1) holdet er rimeligt forskånet for skader og gode
resultater, så oprykning på ranglisten. Fælles træning for piger og drenge hver fredag.
Sabrina 19 svømmer (årgang 2) stor niveauforskel i starten af året, er snart udlignet. En
del knæproblemer, af forskellige årsager. Uro når træneren ikke er til stede i hallen, der er
nu indført teknik- og koncentrationsmakker, så bliver man listet i forhold til præstation.
Kenneth 27 Talentsvømmere, ny træner Mia, det fungerer fint. Deles i to grupper, pga.
niveauforskel og aldersforskel. Kører lange perioder med samme tekniktræning, der gør at
de bliver dygtige til få ting, men til gengæld rigtigt gode.
Delfin er meget unge svømmere, - som for første år er med i k-afdelingen. Der laves små
”stævner”, hvor forældre tager tid.
Generelt om k-holdene: til sommer skal der vurderes, hvilke svømmere, der har niveau til
at være konkurrencesvømmer. Der sættes mål for svømmerne, så bundniveauet hæves.

Evt. Jakob Siger Holm drosler ned for sin klubsvømning, da han er på efterskole på Fyn.
Derfor vil Lone gerne være mindre aktiv i k-udvalget. Efter sommerferien vil Lone og Jakob
tage tingene op til overvejelse. Vil gerne bidrage med viden.

Klubaftale i forhold til indkøb af tøj, er Jan ikke kommet videre med.

EKM-billetsalg: til klubben, som så skal købes og betales inden en vis dag.

Holdning til forældrenes officials uddannelsesniveau, - kan sættes som punkt til næste
møde.

7. januar.

