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Kvartal Måned Opgaver Bemærkninger Løst Ansvarlig 

1. kvartal 

Januar 

Gennemgang af Årshjul. 
Oplæg til kommende 
stævnesæson – særligt fokus 
på hidtil erfaringer og 
økonomi 
Justering af priser for 
deltagelse i stævner generelt. 
Udkast til stævnekontrakt 
inspireret af Svøems 
kontrakter. 
Hvilke klubber vælger vi til 
næste sæson? 
Dagsorden og invitation til 
Landsmøde.  

     Lene KR /LD / 
IU 

Februar 

Status på uddannelse af 
Paraofficial – LMF 
Official-uddannelse – 
herunder om den 
økonomiske støtte fra 
uddannelsespuljen har været 
en succes.  

Hvor mange official har vi fået uddannet? Skal vi 
lave en særlig indsats for yderligere uddannelse?  Lars / IU 

Februar Evt. Visionsdag Dato og oplæg er under udarbejdelse.  IU 

Februar/Marts 
Lej en official – koncept. 
Løbsrækkefølge til stævner 
(Evaluering LD) 

  IU 

2. kvartal April Endelig færdiggørelse af 
materiale til landsmødet      IU 
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April/maj Foreløbig evaluering af 
stævnesæson 2022/2023. 

Hvad skal vi lære og gøre bedre? Hvad skal vi 
fortsætte med?  Lene KR 

Maj Fremtidige stævner udover 
stævnekalender 2022/2023 

Overvejelser omkring Danish Open og WPS 
(ansøgning 2 år før afholdelse)   IU 

Maj Landsmøde den 27. maj Afholdes sammen med FM  IU 

Juni Evt. Overførsel af udd.pulje 
official  Hvor meget har vi brugt i sæson 2022/2023    LKR 

Juni 
Stævnebudget for stævner 
næste kalenderår inkl. 
DM/FM 

Obs. på at vi stævnesæsoner fordelt over 2 
kalenderår.  Lene KR 

Juni 

Næste sæsons 
stævnekalender 
offentliggøres (og gerne 
tidligere) 

Sendes til almen og paraklubber, 
Svømmetider.dk og Parasport.dk  IU 

3. kvartal 

Juli Sommerferie       

August 

Budget modtages fra Bredde 
– Primo 
 
Evaluering af 
svømmetider.dk (LKR) 
Anvendelse af svømmetider - 
skal klubber der ikke har 
svømmetider betale for 
manuel tilmelding. 
 

Hvordan hjælper vi klubberne økonomisk 
fremadrettet? Skal vi fortsat søge tilskud  IU/LD/LKR 

 

September 

Opfølg på discipliner til DM-
ugen 2024 og øvrige 
opgaver. 
Lejekontrakt ifm. semi-eltid 

    IU 
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Strategi for afholdelse af 
klubmøder 

4. kvartal 
Oktober  Budget retur til bredde – 

ultimo 
 Handleplan/Årshjul for kommende kalenderår 
skal sendes med.    IU 

December/November 
 Julehilsen til klubberne 
Senest afregning af årets 
udgifter 

     IU 

 
Note:  

- Aktivitetspuljen kan søges hele året.  
- Uddannelsespuljen søges sammen med budgettet for kommende kalenderår. Bredde har dog oplyst, at det kan vi også gøre 

løbende over året. 
- IU bør bidrages med 5 nyheder om året 
- Landsmøde må afholdes med Forbundsmesterskab (dvs. Efter officiel deadline i Håndbog for Idrætsudvalg). 


