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Pointsystem: 
 

Dette system er til for at skabe en mere fair fordeling af arbejdsbyrden, der er i Fredericia svømmeklub - en 

del af EGIF. Jo højere en svømmer kommer i konkurrenceafdelingen, jo mere kræves der i form af flere 

stævner, mere træning osv.  

Derfor skal du optjene flere point for at have en svømmer på K1 end K2 osv. Der tages højde for, hvis du har 

flere børn i Konkurrenceafdelingen. Desuden kan du bruge perioden med en/den første svømmer på Talent 

og K3 til, at få taget officialuddannelser. Derved bliver det nemmere at hjælpe til – samt opnå de points, du 

skal bruge på K2 og K1. 

 

For at kunne få de points du skal bruge, kan du gøre følgende: 

1. Optjen points ved 

a. Official til diverse stævner. 

b. Hjælper til diverse stævner og arrangementer. 

c. Sidde i et udvalg 

d. Sidde i bestyrelsen 

2. Hvis du ikke kan opfylde punkt 1. Så vil der komme en kontingent stigning/efterbetaling på 200 

kroner pr. manglende point efter endt sæson. 

3. Hvis du ikke kan hverken 1 eller 2, så skal du kontakte formanden på formand@fredericia-svom.dk 

med en forklaring på, hvorfor du ikke kan. Dette skal gøres inden 1/9 for hver sæson. 

 

Point fordeling. 

 

Point er differentieret i forhold til de forskellige hold: 

• Talent: 5 point pr. år. 

• K3: 10 Point pr. år. 

• K2: 15 Points pr. år 

• K1: 20 Points pr. år. 

• K+: 5 points. Pr. år. 

• Passive medlemmer: 0 point pr. år. 

 

Søskenderabat. 

Ingen rabat for den dyreste svømmer, 50% for den næst dyreste svømmer og resten skal du ikke optjene 

points for. 

Eksempel: Du har en svømmer på K2 og en svømmer på K3. Du skal derfor optjene 15 points for K2 og 5 

points for K3 (50% søskenderabat). Det vil sige, at du skal have 20 points for en sæson.  
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Point optjening: 

 

1. ½ point: Arrangere sociale arrangementer som f.eks. pizzaaften for et hold udenfor træningstiden. 

2. ½ point: Tilmelding til stævner som official - uden at blive valgt. 

3. 1 point: Tilmelding til stævner som hjælper - og blive valgt. 

4. 2 Points: Tilmelding til stævner som official - og blive valgt. 

5. 2 points: Hjælpe med planlægning af interne stævner/events. 

6. 2 points: Hjælpe med planlægning af overnatning og forplejning til eksterne stævner. 

7. 3 points: Træner pr. ugedag du har hold for en hel sæson (tildeles ved sæsonafslutning). 

8. 5 Points: Sidde i Udvalg. 

9. Sidde i bestyrelsen: Halvdelen af de points du skal bruge for den dyreste svømmer, du har. Dog 

minimum 5 point. 

a. K1 = 10 point. 

b. K2 = 7,5 Point. 

c. K3 = 5 Point. 

d. T = 5 Point. 

e. K+ = 5 Point. 

10. 30 points: Være formand i klubbens bestyrelse. 

11. Hvis du er pålagt en ekstra stor arbejdsmængde i et udvalg eller i bestyrelsen kan punkt 3 

anvendes. Kontakt formanden, for at få points tilpasset den arbejdsbyrde, du udfører. 

 

Fra eksemplet ovenfor så skulle en familie have 20 points. Her er et eksempel på hvad du kan gøre: 

1. Du sidder i et udvalg = 5 point. 

2. Du hjælper med at planlægge et internt stævne = 2 points. 

3. Tilmelder dig som official 7 dage, hvor du ikke blev valgt 3 gange på et år = 1½ points. 

4. Tilmelder dig som official 4 dage, hvor du blev valgt = 8 points. 

5. Dit barn på K2 er træner i svømmeskolen 1 dag ugentligt = 3 points. 

6. Du har bagt kage til et socialt arrangement på K3 = ½ point. 

Dette giver de 20 points, som det er nødvendigt at optjene for en sæson med en svømmer på K2 og en 

svømmer på K3.  

 

Til info har K3 ca. 20 stævnedage og K2 ca. 30 stævnedage på en sæson/årligt. 
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Manglende officials til stævner: 

   

Hvis der ikke er nok officials tilmeldt og stævneudvalget mener at bøden vil være for høj, har de 

bemyndigelse til enten at aflyse deltagelse ved stævnet - eller reducere antal af løb / svømmere for at stille 

med et mindre antal officials.  

Hvis der er stævner, hvor det er muligt at kunne betale sig fra at stille med officials, og stævneudvalget 

bruger denne mulighed, så er det med de penge, der ligger i stævneudvalget.  

 

Spørgsmål: 

 

Ved spørgsmål eller forslag til opdateringer/forbedringer af pointsystemet, er du velkommen til at skrive til: 

staevne@fredericia-svom.dk 
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