
Glædelig Jul, 

Klubmesterskaber 2021 afholdes d. 7. og 8. januar 2022 og afsluttes traditionen 
tro med en klubfest lørdag aften. 

Til afvikling af klubmesterskabet er der brug for alles hjælp til følgende: 

Fredag: 

• officials med modul 1, 2, 3 og 4 
• speaker (har en erfareren speaker som man kommer i ”praktik” ved) 

• skriver til ledende tid (kræver ingen modul) 
• sekretariatet med modul 6 

• runner til sekretariatet (kræver ingen modul) 
• "medaljepiger" m/k 

• official forplejning (servering af kaffe, frugt m.v.) 
• skrivere til trænerne 

• transport og opstilling af borde/bænke og andet udstyr i hal, samt tilbage 
levering til klubhuset (denne opgaver starter ca. kl. 15.30) 

Lørdag: 

• officials med modul 1, 2, 3 og 4 

• speaker (har en erfareren speaker som man kommer i ”praktik” ved) 
• skriver til ledende tid (kræver ingen modul) 

• sekretariatet med modul 6 
• runner til sekretariatet (kræver ingen modul) 

• "medaljepiger" m/k 
• official forplejning (servering af kaffe, frugt m.v.) 

• skrivere til trænerne 
• opstilling og nedtagning af borde/bænke og andet udstyr i hal 
• borddækning til klubfesten 

• kagebagning  (se i øvrigt nedenfor) 

I bedes snarest muligt, dog senest mandag d. 6. december, give besked om, hvad 

I kunne tænke Jer at hjælpe med. 

Er der spørgsmål i forhold til at hjælpe kan disse stilles til Stævneleder Mogens 
Vejvad på 2777-7646 eller mvejvad@youmail.dk. 

Klubfesten afholdes lørdag d. 8. januar kl. 18 i Alderslyst hallen, Nylandsvej 16. 

Aftenens program: 

Kl. 18:10            Velkomst 
Kl. 18:30            Spisning 

Under spisningen uddeles de forskellige fortjeneste- og træningspokaler, og 
klubmestrene skal selvfølgelig kåres. Såfremt man har lyst til at bage kage til 



klubfesten, kan man samtidig deltage i konkurrencen om at bage den flotteste 
eller mest kreative kage - her er det selvfølgelig også en pokal på spil. 

Prisen for deltagelse i klubmesterskabet er kr. 175,- for svømmerne og dækker 

såvel stævnegebyr som klubfest. Vi vil dog meget gerne have besked, hvis en 
svømmer IKKE deltager i klubfesten. Betalingen skal ske via 

Conventus; http://www.ssk.dk/konkurrence/staevnetilmelding og senest mandag 
d. 6. december. 

For svømmernes familier er prisen for deltagelse i klubfesten kr. 175,- per person. 

Drikkevarer kan købes til favorable priser – betalingen sker med mobile Pay eller 
aftalte kontanter. Billetter til klubfesten købes på klubbens 

hjemmeside; http://www.ssk.dk og senest mandag d. 6. december. 

Vi glæder os til et godt stævne og en god fest . 

Med venlig hilsen 

Stævneudvalget 
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