Föräldrarinformation

Reseledare
Om man anmäler sig som reseledare till en tävling förväntas du kunna ta med dig 4 simmare i
bilen. På vissa tävlingar kan du komma att behöva sova över om det är så att resan
till tävlingen är lång. Väl på tävlingen kan ni få uppgifter som att hålla koll på
matbiljetter, nycklar till logi med mera.

Supporter
Är du som förälder med på en tävling och kollar är det viktigt att du ska vara den som
hejar och peppar på. Ge inte ditt barn kritik om hur hen simmar; det är tränarens uppgift.

Träningar
Föräldrar får gärna vara med och kolla på träningen men då måste man tänka på att
sitta långt ifrån kanten så man inte stör simmarna. Om barnet får ont eller inte kan simma,
ska barnet endast stanna kvar i simhallen om hen kan köra landträning.

Kommunikation
Om man inte kan göra allt på träningen, om man exempelvis har en skada, så berätta gärna
det för tränaren innan träningen så att vi kan anpassa ditt barns träning (räcker med
SMS). Är barnet sjukt och inte kan vara med vill vi att föräldrarna skickar SMS och
berättar om detta så att vi vet var simmarna är. Vi räknar med att simmare i grupperna SM/JSM &
Sum-Sim själva delger den här informationen.

Funktionär
Föräldrarnas engagemang i vår klubb är oerhört viktigt! Vi vill att ni deltar samt stödjer barnens
utveckling. När vi arrangerar egna simtävlingar behöver vi hjälp från föräldrarna till alla aktiva
simmare. Det är ju inkomster från våra egna simtävlingar som betalar kostnaderna för de externa
simtävlingar där vi deltar. Från varje familj ska en vuxen vara utbildad funktionär eftersom vi behöver
många funktionärer vid varje simtävling. Som funktionär arbetar man antingen som
vändningskontrollant och/eller tidtagare. Varbergs Sim ordnar så du får gå en utbildning i detta.

Hemmatävlingar/Medaljjakt
Fika
Inför hemmatävlingar behöver vi föräldrar som bakar, säljer i kiosken och ser till att både
funktionärer och ledare från andra klubbar får fika och vanligtvis frukt.

Resultatlistor
Sätts upp vid angiven plats

Medaljutdelning
Sker under simtävlingen och då är det en förälder med en simmare som inte simmar

Plocka ihop efter en tävling
Det är mycket arbete då det är hemmatävlingar och då behöver vi föräldrar som
hjälper till efteråt att plocka ihop allt. Alla vill komma hem!

Tävlingar
Avanmälan till tävling sker 1 dag innan tävling eller angivet datum i tävlings-PM. Tävlingskostnad
betalas ej tillbaka vid avanmälan undantag vid läkarintyg.

