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Aftale for livreddere/instruktører/hjælpeinstruktører 
 
 
Bjerre Herreds Svømmeklub og livredder/instruktør/hjælpeinstruktør (nedenfor) 
indgår hermed aftale om sæson 2022/1  
 
Navn Fødselsdag Trænerfunktion 

(livredder,instruktør,hjælper) 
Holdnavn Tidspunkt 

     

 
 

Aftalen er gældende i sæson 2022/1 som er perioden 3. januar 2022 til 29. maj 2022. 
 
Instruktørens forpligtelser 
Som træner i Bjerre Herreds Svømmeklub forpligter man sig til at undervise det/de 
hold der er indgået aftale om i den nævnte periode. Aftalen genforhandles ved 
udgangen af sæsonen. Trænerne i Bjerre Herreds Svømmeklub forventes også at 
deltage i et instruktørmøde ved opstart af sæsonen, hvor nye instruktører 
præsenteres, bestyrelsen informerer om retningslinjer m.m. og der uddeles 
instruktørtøj.  
 
Sygdom 
Ved sygdom kontaktes den eller de øvrige trænere på holdet hurtigst muligt, eller der 
kan evt. søges afløser på facebookgruppen for instruktørerne – BHS-instruktør.  
 
Tøj, kurser og uddannelse 
Trænerne i Bjerre Herreds Svømmeklub får udleveret badetøj, shorts, t-shirts og 
badesandaler på instruktørmøde ved sæsonstart, hvis der er behov for ekstra t-shirts 
o.l. kan dette afhentes i løbet af sæsonen på klubbens kontor.  
Alle trænere i Bjerre Herreds Svømmeklub har mulighed for omkostningsfrit at deltage 
i kurser og uddannelse i DGI, Dansk Svømmeunion m.m. og der afholdes også 
jævnligt bassinprøver for de instruktører der ønsker denne. Bassinprøverne afvikles af 
klubbens cheftræner som kan kontaktes på bhs.chefcoach@gmail.com. 
Andre ønsker om kurser kan ske til bestyrelsen på mail: kontakt@bhsklub.dk eller ved 
henvendelse på kontoret i åbningstiden mandag kl. 16.30-18.30 
 
Godtgørelse 
Trænerne i Bjerre Herreds Svømmeklub modtager godtgørelse jf. Skat’s (Bek nr. 1651) 
til udokumenterede udgifter. Godtgørelsen udbetales i slutningen af sæsonen og 
satserne er følgende: 
 Livredder/Instruktør med gyldig bassinprøve - 900 kr. 
 Instruktør - 700 kr. 
 Hjælpeinstruktør/ungdomsinstruktør fra 15 år. - 500 kr. 
 
Satserne udbetales pr. hold, hvilket vil sige at trænere som påtager sig opgaver på 
flere hold kan opnå, at få mere end én godtgørelse.  
Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens takster som opnås ved indsendelse af 
kørselsregnskab som udbetales også i slutningen af sæsonen. Hvis trænere opsiger 
aftalen i aftaleperioden reduceres godtgørelsen forholdsmæssigt.  
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Conventus og personoplysninger 
Bjerre Herreds Svømmeklub benytter DGI’s medlemssystem Conventus, hvilket 
betyder at alle trænere oprettes i Conventus og derved får adgang til 
medlemsoplysninger på de hold de er tilknyttet. Det giver mulighed for at sende en 
mail ud til holdet, eller finde kontaktoplysninger på de øvrige trænere der er 
tilknyttet holdet.  
Bestyrelsen sørger for den generelle kommunikation til medlemmerne om 
sæsonstart, sæsonafslutning m.m., men man har som instruktør altså også 
mulighed for at sende en mail ud til deltagerne på holdet. Medlemsoplysningerne 
skal behandles fortroligt og må ikke deles.  
Ved tvivlsspørgsmål kan bestyrelsen kontaktes på mail: kontakt@bhsklub.dk 
 
Børneattest 
Bjerre Herreds Svømmeklub indhenter børneattester på klubbens trænere og 
forventer at klubbens trænere samtykker til dette, da det ellers vil betyde et ophør af 
samarbejdet. Klubbens kasserer sørger for indhentning af børneattesterne og 
trænerne får forinden tilsendt mail med vejledning til, hvordan man giver samtykke til 
dette.  
 
 

Underskrift 
Trænerne i Bjerre Herreds Svømmeklub underskriver forud for hver sæson en aftale 
som bekræfter, at trænerne indgår samarbejde på ovennævnte vilkår.  
 
Jeg bekræfter hermed at ovenstående er læst og indgår hermed aftale på ovennævnte 
vilkår.  
 
 
 
 
 

__________________    __________________________________      
Dato               Træner i Bjerre Herreds Svømmeklub 
 
 
 


