
Kære forælder: Er du ‘frivillig’ nok? 

'Frivillige forældre'-arbejdet er en bærende del af fundamentet i dansk svømmesport – også hos os i Gentofte 
Svømmeklub. Uden vores engagement som forældre ville svømmerne ikke kunne deltage i stævner rundt om i landet, 
hvor vi som holdledere og officials er et vigtigt led i kæden. Som gæsteklub er vi forpligtet til at stille med et antal 
aktive forældre, der matcher det antal svømmere, vi melder til. Og som svømmeklub med en af landets største 
konkurrenceafdelinger kræver det mange frivillige forældre. 

Og uden aktive forældre ville det være umuligt at afholde stævner i Kildeskovshallen, som er en vital kilde til 
konkurrenceafdelingens økonomi, der gør, at vi kan sende vores svømmere til mange stævner, på træningslejre, til 
mesterskaber og alligevel holde et relativt lavt medlemskontingent. 

Det er en del af klubbens dna, at forældre til svømmere i konkurrenceafdelingen bidrager aktivt på både ude- og 
hjemmebane. Fra klubbens side forventes det, at mindst én forælder per svømmer har taget og bruger de to indledende 
officialkurser - modul 1 og modul 2 - hos Dansk Svømmeunion løbende gennem sæsonens stævner. 

I bestyrelsen påskønner vi de forældre, der i stævneweekenderne trækker i den hvide officialtrøje eller til hverdag også 
tager aftentimerne i brug for at få stablet vores - blandt andre klubber - højt værdsatte hjemmebanestævner på benene. 

Men det er stadig for få forældre, der påtager de fleste forpligtelser. Det gælder både ved hjemmebanestævnerne i 
Kildeskovshallen og ved de eksterne stævner, vores svømmere løbende deltager i hen over sæsonen.  

For at gøre det mere konkret: Hvis du har en svømmer i medleyskolen, skal du forvente at være official en-to gange i 
løbet af sæsonen. Har du en svømmer på G4, er det to-tre gange. På G3 er det tre-fire gange. For GS1- og G2-forældre 
er det fem gange, og G1-forældre forventes at bidrage syv gange hen over et svømmeår som official. Derudover 
kommer rollen som holdleder og de ekstra mange opgaver, der er ved vores egne stævner i Kildeskovshallen i 
eksempelvis forplejning, stævneledelse, stævnesekretariat og andet. 

Derfor vurderer bestyrelsen nu flere modeller til at løse udfordringen på, så opgaverne kan fordeles på bredere 
skuldre. Og nogle løsninger er mere radikale end andre. 

For det første: Vi ændrer betegnelsen for forældrerollen fra ‘frivillige forældre’ til ‘aktive forældre’. For det er ikke 
frivilligt og lystbetonet, om man vil tage del i de bundne opgaver, der er forbundet med at have børn som 
konkurrencesvømmere. At være aktiv forældre er en forpligtende del af at have konkurrencesvømmere i familien. 

For det andet: Det er ikke ualmindeligt i andre klubber, at det er en forudsætning for svømmernes oprykning ved 
sæsonafslutning - eller fortsatte medlemskab i klubben i det hele taget – at forældre har gennemført unionens 
officialkurser og løbende engagerer sig aktivt i stævneweekenderne. Andre klubber har indført egentlige 
pointsystemer, hvor svømmerne ikke kan rykke op, hvis deres forældre ikke har opfyldt en bestemt opgavekvote. En 
tredje model, som ligeledes ikke er fremmed, er at sende passive forældre ekstra opkrævninger, hvor klubben 
kompenseres økonomisk, hvis ikke det aktive engagement har været tilstrækkeligt. 

Bestyrelsen arbejder lige nu i to spor: Ud over en ny model for øget forældreengagement forsøger klubben at 
tilrettelægge unionens officialkurser, så de kan afholdes optimalt ved sæsonstart – og selvfølgelig helst i 
Kildeskovshallen. Tanken er, at man som forælder allerede ved, hvornår der afholdes officialkurser efter 
sommerferien, når oprykningsproceduren er færdig ved sæsonafslutning før sommerferien. Dermed skulle 
planlægningen af familiekalenderen blive bedre. 

Samtidig vil vi igen gerne afmystificere officialrollen. For det første afholder klubben alle kursusudgifter. For det 
andet kræver det ikke en fortid som konkurrencesvømmer at gennemføre kurserne og bagefter stå på kanten i en 
officialtrøje som tidtager eller svømmedommer. For alle forældre er forudsætningerne de samme: Vi har børn, der 
elsker fællesskabet og glæden ved vand - og som har viljen til resultater.Ca. antal official dage, pr. forældre man skal 
regne med at deltage med pr. år – (dvs. excl holdleder & opgaver ved stævner i Kildeskovshallen) for at svømmerne 
kan deltage ved de aktiviteter som vi planlægger. 

Hold G1 G2 GS1 G3 G4 MS2 MS1 
Dage pr. forældre 7 5 5 3-4 2-3 1-2 1-2 

Med venlig hilsen – Bestyrelsen  


