Sameiginlegur stjórnarfundur SK og SN og yfirþj. í K-húsinu, 20.maí 2008 kl. 21:30
Mættir:
SK:Guðmundur, Guðrún, Sigríður, Sigurbjörg og Falur. Júlíus var að vinna, Lilja boðaði forföll og Þórhildur
mætti ekki.
SN: Guðný, Helga, Harpa og Víðir
Yfirþjálfari: Steindór

1.mál Samantekt eftir Sparisjóðsmót
Til mótsins mættu um 600 keppendur frá 16 félögum og er þetta eitt stæsta sundmót sem haldið hefur verið.
Mótið tókst gríðarlega vel og sundmönnum, þjálfurum, stjórnum, foreldrum, starfsfólki Vatnaveraldar,
Reykjanesbæ og almennt öllum sem að mótinu komu til mikils sóma. Nokkur atriði til skoðunar:
•
•
•

Erfitt að ná góðum myndum að verðlaunaafhendingu á háum verðlaunapöllum með glugga á bak við.
Hækka bakgrunn?
Þar sem enginn skóli er dagana á undan, þá gefst nú betri tími til að raða liðum í skólastofur, merkja og
funda með starfsfólki í Holtaskóla nokkrum dögum áður en mót hefst ... nýtum okku r það.
Hlutar á lau og sun voru í lengsta falli út af fjölda sundmanna, gætum e.t.v. nýtt föstudag betur til að
stytta þá.

2.mál Lágmarkamót í maí og dómaranámskeið
Haldin tvö mót 27.5 og 29.5. og nýtt sem verkleg æfing fyrir dómaranámskeið sem Klemenz er að undirbúa og
við munum auglýsa vel næstu daga. Eins verður þjálfað nýtt fólk í tækniherbergi.
3.mál ÍRB bolir og sundkort
Stjórnarfólk, sem það vantar, fær ÍRB aðalbol, ÍRB varabol og ÍRB treyju. Linda er að fara að panta í vikunni,
auglýst vel fyrir alla sundmenn og foreldra. Að venju fær stjórnarfólk ársskort í sund, sem Guðný útbjó og
dreifði.
4. Ferð sundmanna á Akranesleika (ÍA-ESSO) 6. – 8. júní
Verðmiðinn frá ÍA frekar hár, eða 7.500. Ákveðið að greiða ferðina niður að hluta, þ.a. verð með rútuferð og
einhverjum mat á bakka verði 9.000. Foreldrafundur verði 28. maí.
5. Önnur mál
UMFG hefur beðið okkur að taka þátt á sundmótinu sínu, ákveðið að bjóða sundmönnum okkar að keppa,
þjálfarar sjá um skráningar en eiga þess ekki kost að vera á mótinu sjálfu.
SK ákvað að styrkja Birki um 20% í sérstakt Ólympíuverkefni, þar sem m.a. verður farið til Barcelona. Birkir
hefur verið að standa sig vel að undanförnu og það væri frábært að sjá hann tryggja sér farmiðann á ÓL.

Fleira ekki rætt.
Fundi slitið 22:30
Næsti fundur tímasettur 3. júní..

Ritari:Guðmundur Jón Bjarnason

