Sådan kommer du I gang med officialuddannelsen

Kære Klubber
I forlængelse af Landsmødet den 4. juni 2022 kommer hermed en opsamling på krav om official for
kommende stævnesæson.
Vi er på en kulturrejse i afvikling af vores parastævner og mesterskaber, og vi håber i alle vil bakke
op. Det er vigtigt at huske, at hvert stævne kræver mindst 20 uddannede official.

Rammerne er:
1. Hver svømmer skal have 1 officialuddannet med modul 1 og 2 tilknyttet.
Der er ingen krav om, at det skal være nogen med forudgående kendskab til svømning, og
vedkommende skal være fyldt 17 år.
2. Svømmerens official skal være færdiguddannet senest ved udgangen af juni 2023.
3. Official med en svømmer tilknyttet en almen svømmeklub bedes tage uddannelserne
gennem klubben, da disse også får gavn af uddannelsen.
4. Official tilknyttet rene paraklubber med medlemskab af Parasport Danmark, Svømning

Økonomi:
Alle de i punkt 4 nævnte klubber skal betale ½ pris af ikke-medlemsprisen for Dansk
Svømmeunions officialkurser.

Klubberne modtager en faktura efterfølgende fra Parasport Danmark, der i første omgang betaler
det fulde beløb.
Transportudgifter dækker alle klubber selv.

Hvordan melder jeg mig til:
I kan læse mere om officialuddannelser fra Dansk Svømmeunion samt tilmelde jer her:

Parasport Danmark - IU Svømning
www.parasport.dk

https://www.svoem.org/Kurser/Officials-kurser/
For de i punkt 4 nævnte klubber, så skal tilmeldingen udfyldes således:

Bemærk I skal udfylde det fulde navn for jeres klub, såfremt I ikke er medlem af Dansk
Svømmeunion. Ved medlemskab vil I være at finde i drop-down-listen.
Bemærk venligst at alle modul 1 kurser er digitale, og at de udbydes stort set hver eneste uge –
link: https://www.svoem.org/Kurser/Officials-kurser/Modul-1-digitalt/
For modul 2 er der pt. ikke mange udbudte kurser, men de kommer løbende i kalenderen, så hold
øje – Link: https://www.svoem.org/Kurser/Officials-kurser/Bane-vendedommer-kursus---modul-2/
Vi opfordrer alle til at prioritere uddannelsen i starten af svømmesæsonen, da mangel på official
kan medføre aflysninger af stævner.

Såfremt der er spørgsmål eller andet bedes I kontakte medlem af Idrætsudvalget Lene Kjer
Rasmussen, lkr@parasport.dk, mobil 42551605.

Alle ønskes en rigtig dejlig sommer. Vi ses på bassinkanten til stævnerne.
De bedste hilsner på vegne af Idrætsudvalget for svømning.
Lene

Parasport Danmark - IU Svømning
www.parasport.dk

