HVAD INDEBÆRER ROLLEN SOM TANTE/ONKEL?
Vi har brug for hjælp fra forældre, som vil tage med til svømmestævner.
Hvis du har lyst til det, skal du anføre det på tilmeldingen. Alle er velkomne, og det
kræver ingen forudsætninger udover lysten til at være sammen med de unge mennesker. En tante/onkel skal bl.a. tage sig af forskellige praktiske opgaver for at give ro til
trænere og svømmere, så de kan koncentrere sig om svømningen. Rollen afhænger lidt
af, hvilke trænere du er af sted med.
Nedenfor har vi forsøgt at nævne de væsentligste opgaver:


Støtteforeningen sørger normalvis for indkøb af frugt, ellers vil man blive kontaktet og få instrukser.



Sørge for at frugten kommer med i bussen og ind i hallen. Svømmerne er glade
for udskåren frugt. Der medfølger bl.a. kniv i frugtkurven.



Eventuelt deltage i holdledermøde (der plejer at være opslag med tidspunkt i
hallen). Herefter skal du informere svømmere og trænere om eventuelle forholdsregler modtaget på holdledermødet.



Eventuelt hente stævneprogrammer.



Have overblik ved stævnet, dvs. følge med i stævneprogrammet. Understreg
vores egne svømmere i stævneprogrammet - for overblikkets skyld.



Hjælpe trænerne med at sende svømmerne til startskamlerne i rette tid.



Holde lidt øje med resultatlisterne, så svømmerne kommer til præmieoverrækkelse (gælder de mindste svømmere).



Sørge for den gode stemning ved at snakke med svømmerne, herunder bl.a.
opmuntre og rose dem. Du skal være der for alle svømmerne!



Som tante/onkel må man også meget gerne heppe 



Sørge for at de mindste svømmere får mad og især væske under stævnet.

Særligt ved overnatningsstævner:


Medtage klub-banneret og hænge det op.



Have ansvaret for at sovelokaler forlades i samme stand som de modtages.



Sørge for at svømmerne kommer af sted til frokost, så det passer i forhold til
deres løb.

Det kan lyde af meget, men i virkeligheden handler det mest om at være til stede og
være nærværende. Belønningen er et godt samvær med vores fantastiske svømmere.
På forhånd mange tak for hjælpen 
Struer Svømmeklub

