
 

 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE OFFICIALS ? 

Alle stævner kræver, at der er officials til at sørge for at tingene glider, at alle konkurrerende 
svømmere bedømmes ens og svømmer efter FINAs regler, samt at alle får deres korrekte tid 
og placering.  
Et stævne kræver MANGE officials, hvorfor alle deltagende klubber skal medbringe et antal officials – 

til invitationsstævner oftest 2 officials; en tidtager og en bane-/vendedommer (som minimum). Hvis 

klubben ikke stiller med officials, bliver klubben pålagt en bod. 

 For at det ikke altid er de samme forældre, der skal stille op til de mange stævner som HSK 
deltager i, opfordres I til at uddanne jer som officials. Der er rigtig mange fordele ved at være 
official til et stævne:  
- du får nogle fælles oplevelser med dit barn og lærer andre svømmere/forældre at kende  
- du ser svømning fra 1. parket og får god forplejning under stævnet 

 Uddannelsen som official starter med et tidtagerkursus. Efter ca. ½ års erfaring som tidtager 
kan man uddanne sig som Mål-, bane- og vendedommer. Herefter kan man frit vælge i hvilken 
rækkefølge man vil tage de resterende kurser. Når alle basiskurser er gennemført, kan man 
tage 2-dages kursus som overdommer. Efter nogle års erfaring som kluboverdommer, kan 
man blive unionsoverdommer.  
Herunder kan du læse lidt om funktionerne. For at få mere information og for at blive tilmeldt et 

officialkursus, skal du kontakte: 

 Rikke Mentz via mail: mentz@email.dk . 

Tidtager: Man spørger om navnet på den svømmer der skal til start og tager tid (mellemtid) på 
svømmeren. Der er ingen krav til forudgående kendskab til svømning.  
 
Mål-, bane og vendedommer: Man vil kun blive tildelt en af posterne til et stævne. Som 
banedommer kontrollerer man at svømmerne (på de 3 nærmeste baner) svømmer efter 
reglerne og der vendes korrekt. Vendedommer kontrollerer at start, vending (ind- og udsvøm-
ning) samt slut gennemføres korrekt. Måldommer noterer rækkefølgen svømmerne kommer i 
mål.  
 
Starter: Sørger for, i samarbejde med overdommeren, at svømmerne startes korrekt, og ser 
efter eventuelle tyvstarter.  
 
Ledende tidtager og måldommer: Denne/disse personer kontrollerer at der er 
overensstemmelse mellem måldommersedler/overdommer og tidtagere.  
 
Speaker: Er stævnets ”stemme”. Sørger for at informere om alt, men primært at kalde 
svømmere til start og orientere om placeringer og oplæse eventuelle diskvalifikationer.  
 
Stævnesekretær: Opgaverne kan variere, men under et stævne vil opgaverne være at 
eftertilmelde/afmelde svømmere, printe programmer, indtaste tider for de enkelte svømmere 
samt printe resultatliste. Et mindre kendskab til computere kræves.  
 
Overdommer: Har det overordnede ansvar for stævneafviklingen og godkender eventuelle 

diskvalifikationer fra officials. 


