
  
 

 

Kære svømmere og forældre i k-afdelingen 

Konkurrenceudvalget har nu afholdt 2 møder efter generalforsamlingen. Vi har haft mange emner på 

dagsordenen og vi vil gerne dele lidt med jer. 

Først og fremmest har vi konstitueret udvalget. Posterne er fordelt således: 

Formand: Charlotte Heilmann (mor til Simone på Talenthold og Johanne på E2) 

Medlemmer: Susanne Dalsgaard, Tina Kristensen (mor til Karla på E2), Barbara Toftgaard (mor til Lærke på 

E1 og Laura på E3) og Lone Larsen (mor til Alexander på E2) 

Suppleant: Majbritt Vittrup Nielsen (mor til Christopher på E2 og William på E1) 

Vi vil fremover holde jer løbende orienteret om aktiviteter i k-udvalget via nyhedsbreve. 

 

SparNord 
 

 

Som nogen måske har set på hjemmesiden opfordrer vi så mange som muligt, til at tage et møde med 

SparNord omkring sin økonomi. Mødet er uforpligtende, men der er en væsentlig detalje forbundet med 

mødet - SparNord giver 1000 kr. til klubben for hvert afholdt møde i banken. Det er en super nem måde at 

tjene penge til klubben på. Vi vil derfor gerne opfordre alle til at tage et møde i Spar Nord. Mødet kan 

bookes direkte via vores hjemmeside. Man tilmelder sig på klubbens forside – Spar Nord. Når man har 

været til møde i Spar Nord skriver man på klubbens hjemmeside via event, at man har afholdt mødet. 

Klubtøj 
Vi er i øjeblikket i tæt dialog med Nyform – som svømmeklubben har indgået aftale med - angående 

klubtøj. Der vil i løbet af foråret blive arrangeret prøveaftener af tøj. Vi arbejder på fælles træningstøj, 

træningsbadedragter/-bukser til indsvømning og badehætte, alle med klublogo og navn. 

Vi arbejder med rød trøje og sorte bukser. Vi glæder os til at præsentere hele pakken for jer. 
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Dronning Dorthea Cup 19. – 21. maj 2017 
Planlægningen af årets Dronning Dorthea Cup er i fuld gang. Vi regner med 2000 starter fordelt over de 3 

dage. Vi sætter stor pris på at alle forældre har tilmeldt sig til at hjælpe. Tak for det - vi kunne ikke gøre det 

uden jer. 

 Watery.dk opstiller en bod under hele stævnet og de har sponseret en masse lækre præmier til 

finalevinderne og også en del heatpræmier.  

Som noget nyt vil vi prøve at sælge kaffe/te og kage under stævnet lørdag og søndag. Så derfor har vi behov 

for at en masse kager. Vi sender mail ud, når vi har oprettet et event, hvor man kan melde sig til at have 

kage med lørdag eller søndag, så hold jer endelig ikke tilbage 😊.  

K-udvalget vil være til stede under hele stævnet, hvis I har spørgsmål eller kommentarer 

Vi har brug for flere folk til eltid 
Skulle nogen sidde med en lille tekniker i maven og tænke at det kunne være spændende at være en del af 

svømmeklubbens eltidsteam, så kom frit frem. Vi mangler mænd/kvinder der kan aflaste vores meget 

trofaste eltidsteam. Skriv til konkurrence@koldingsk.dk hvis du har mod på at hjælpe til med eltiden. 

 

Sommerafslutning 
Den 11. juni afholder vi et hyggeligt arrangement for hele familien, hvor vi ønsker hinanden god sommer. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Tilmelding kommer til at foregå via event på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Årlig opstartstur 
Datoen for den årlige opstartstur er også fastsat. Det bliver den 19.-20. august. Traditionen tro bliver det 

afholdt på Houens Odde. Trænerne har lovet, at det igen i år bliver en ny, sjov og anderledes oplevelse. 

 

Intens træning 
Ikke mange har benyttet sig af tilbuddet om at få en ”enetime” med træner Martin. En enestående chance 

for at få rettet lidt på nogle detaljer, som måske overses til fællestræningen. Vi håber derfor blot, at det er 

manglende reklame, der har gjort at tilmeldinger udebliver. 
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Julestævne 
Den 3. december afholder klubben endnu et stævne. Vi arbejder på at få en hovedsponsor til stævnet, som 

så vil få stævnet opkaldt efter sig. Det bliver et endags stævne, hvor der også bliver plads til utraditionelle 

indslag. Vi glæder os til at fortælle meget mere om det, når tiden nærmer sig. 

 

Træningslejr uge 42 
Spjald er allerede booket til træningslejr i uge 42. Mere info om det når vi kommer tættere på 

 

La Santa træningslejr 2018 
E1 kan allerede nu begynde at spare sammen til træningslejr i uge 7 (plus lidt flere dage). Vi er allerede 

godt i gang med at arrangere træningslejr for dem, sammen med Vejle Svømmeklub.  Turen går til La Santa.  

 

Svømmenåle  

Der er udarbejdet ny procedure for bestilling og udlevering af svømmenåle, som træder i kraft pr. 15. april. 
Udgifterne til nåle er steget voldsomt (enkelte koster op til 250 kr. pr. styk), og derfor ser vi os nødsaget til 
fremover at opkræve jer 50 kr. pr. stk.  

Beløbet vil blive opkrævet via Event på baggrund af jeres bestillinger. 

Samtidig gør vi opmærksom på, at deadline for indrapportering af nåle er 1 måned før hhv. 
sommerafslutningen og klubmesterskabsfesten, så check fremadrettet stævnekalenderen for deadline.  

Sommerafslutningen ligger i år den 11. juni, og klubmesterskabsfesten lørdag den 18. november. 

 Stævner udenfor KSK’s officielle stævnekalender 

På hjemmesiden ligger stævnekalenderen, hvor alle stævner fremgår. Såfremt en svømmer af en særlig 
grund ønsker at deltage i et stævne, der ikke ligger i vores officielle stævnekalender, SKAL man kontakte 
cheftræner Jacob Quaade forud for tilmelding og få verificeret, om det er ok, at man deltager i det aktuelle 
stævne – kan fx være et Tristævne/langbanestævne eller lign. Det er vigtigt, at ALLE overholder 
proceduren, så vi er orienteret om, hvilke stævne vi har svømmere der deltager i og dermed repræsenterer 
KSK. 
 

 



Hvis du har spørgsmål, ideer eller kommentarer til k-udvalget er du/I meget velkommen til at kontakte os 

via konkurrence@koldingsk.dk 

 

Vi glæder os til mange sjove timer i svømmehallen sammen jer og jeres børn. 

 

Mange hilsner 

Lone, Tina, Susanne, Barbara, Majbritt og Charlotte 
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