HS-ARBEIÐSBÓLKAR

HAVNAR SVIMJIFELAG
Heyst 2020

Soleiðis hongur Havnar
Svimjifelag saman
Tað ber bara til, um tað eru nóg mikið av hjálparfólkum,
sum – uttan samsýning – hjálpa til.
Hesi fáa vónandi eitt: ”Takk” her og har, men annars fáa tey
einki afturfyri, uttan sjálva gleðina at geva.
HS heitir tí á øll um at fara væl við teimum, tí hesi fólkini
eru gull verd, og kann felagið ikki vera tey fyriuttan.
Tað er altíð brúk fyri fleiri kreftum, og hevur tú hug til at
hjálpa, set teg so í samband við onkran lim í einum av
bólkunum, t.d.

Arbeiðsbólkar:


NEVNDIN



STEVNUBÓLKUR HEIMA



STUÐULSBÓLKURIN



SVIMJISKÚLIN



FERÐABÓLKUR, 1.-4. lið



KANTINUBÓLKURIN



KAPPINGARSKRÁ- og TELDUBÓLKURIN



HEIMASÍÐUBÓLKURIN



FERÐABÓLKUR, Argir 16m

Fyri allar bólkar (uttan nevndin) er galdandi, at eingin er stjóri – øll
hava eins stóra ábyrgd av, at teir gera tað, teir skulu J

Nevndin
Manningin

(pr. 26. november 2020):

Ólavur Weihe

formaður

Katrin Dagbjartsdóttir

næstforkvinna

Leivur Michelsen

kassameistari

Rakul A. Dam

nevndarlimur

Erling Eidesgaard

nevndarlimur

Eirikur Hofgaard

nevndarlmir

Eyðun Húsgarð

nevndarlimur

Stevnubólkur heima
Í samband við allar kappingar í Havn/á Argjum syrgja fyri, at:








Kappingarleiðari verður útnevndur (Kappingarleiðarin kann gott vera í bólkinum)
Innbjóðing verður send út*
Samskifta við útnevnda høvuðsdómaran (sum ssf útnevnir)
Finna speakara, startara og teldufólk
Biðja minst 5 hjálparfólk aftrat til hvønn stevnupart, og annars ansa eftir, at nokk av hjálparfólkum eru
tøk**
Í samstarvi við kappingarleiðaran at fyrireika venjara- og hjálparfólkafundir, herundir at:

útskriva skrá

útflýggja skrá til venjarar

gera mappurnar til hjálparfólkini klárar

hava stopp-urini klár, og kanna eftir, um tey rigga

vendiplátur

eyðkennisbúnar til hjálparfólkini klárar

skaffa fólk til at rigga høllina til og av

skaffa ljóðanlegg

hava ábyrgdina av, at høllin verður latin upp, tá hon skal, og ansa eftir, at hon verður stongd um kvøldið, og at


hon verður leverað í sama standi sum vit fingu hana (tó ikki vaska).
hava yvirskipaðu ábyrgdina av, at svimjikappingarnar, sum HS skipar fyri, vera skipaðar og gjøgnumførdar á
høgum - og fyri svimjararnar - nøktandi støði

Sumt av hesum verður gjørt í samráð við **Kantinubólkin og *Kappingarskrá-bólkin.
Manningin:
Eirikur Hofgaard
Annika í Dímun
Ester Simonsen
Kristina Háfoss

(nevndarlimur)
(mamma á 1. lið)
(mamma á 1. lið)
(mamma á 4. lið)

Stuðulsbólkur
At finna stuðlar til felagið, og annars, í samráði við høvuðsvenjara felagsins, skipa
fyri t.d. stuðulssvimjing, eins og skipa fyri øðrum tiltøkum fyri at fáa pening til
vega til rakstur av felagnum, sum t.d.



Køkutombola



Fløskuinnsavning



Lutaseðlar



Seta eplir niður



Annað

Manningin:
Ólavur Weihe
manglar 1-2 fólk

(nevndarformaður, og pápi á 1. lið)

Svimjiskúlin


Hava samskiftið við venjarar, skúlar, húsavørðar og foreldur um hendi, umframt
kunning annars



Vera millumlið millum høvuðsvenjara felagsins og venjarar á svimjiskúlanum



Syrgja fyri, at núverandi leisturin, sum er settur upp sambært støði hjá
svimjarunum, fungerar sum reyður tráður allan vegin uppeftir skipanina



Halda limalistar ajour, evt. gera facebook-bólkar fyri liðini og umsita teir saman
við venjarunum



Skipa fyri, at tey, sum standa á møguligum bíðilista, fáa bjóðað pláss



Hjálpa tilmeldingarbólkinum við uppstartinum



Halda skil á, um limagjaldið verður goldið



Og mangt, mangt annað

Manningin (fyribils):
Katrin Dagbjartsdóttir
Rakul A. Dam
Finnbjørg Nattestad
Manglar 3 fólk

(nevndarlimur, og mamma á 3. lið)
(nevndarlimur og mamma á 3. lið)
(mamma á 3. lið)

Ferðabólkur kappingarlið
Í samband við kappingar í Klaksvík og í Vági, har 1.-4 lið luttaka
Skipa fyri at:

Kunna um ferðing

Kunna um innkvartering

Keypa inn

Senda hjálparfólkayvirlitið til SSF

Taka ímóti gjaldi frá luttakarunum, og avrokna við kassameistaran
Harafturat minna foreldur á at skriva seg á listan til hjálparfólk:







Í svimjihøllini
(5 fólk til hvørt umfar – krav frá SSF, ella verður kappingin avlýst)
Til matgerð
(minst 3 fólk til hvørja máltíð)
At sova og gera morgunmat
(minst 3 fólk aftrat venjarunum)
Í Vági, at koyra til og frá innkvartering/svimjihøll
At rudda og vaska aftaná

GG: bólkurin syrgir fyri innivist og keypir inn, og tey skriva eisini út á bólkarnar um hjálparfólk – tað er ikki teirra arbeiði at taka
sær av øllum øðrum uppgávum einsamallar/-møll. Her eiga øll at kenna líka stóra ábyrgd at bjóða seg fram.
Og tað er umráðandi at minnast til, at foreldrini kenna børn síni best, og duga tí best at meta um, hvørt barnið kann fara
einsamalt við hópinum. Ongin er barnagenta á túrinum.
Manningin:
Marin Strøm
Lillie Eliassen
Birita Dahl

(mamma á 3. lið)
(mamma á 3. lið)
(mamma á 3. lið)

Kantinubólkur
Í samband við kappingar í Havn syrgja fyri, at:


Keypa inn til kantinuna, og til hjálparfólk



Minna foreldur á at skriva seg á listan til hjálparfólk:



Í svimjihøllini

(5 fólk til hvørt umfar – krav frá SSF, annars verður kappingin avlýst)



Í kantinuni

(3 fólk til hvørt umfar)



At baka kakur og bollar v.m.



Senda hjálparfólkayvirlitið til SSF

Til FM og aðrar størri svimjistevnur eru uppgávurnar væl fleiri. Tað finst eitt annað skjal við
teimum uppgávunum.
GG: at bólkurin syrgir fyri at keypa inn, og at gera kantinuna klára. Tey skriva eisini út á bólkarnar um
hjálparfólk – tað er ikki teirra arbeiði at taka sær av øðrum uppgávum enn tað. Her eiga øll at kenna
líka stóra ábyrgd at bjóða seg fram.
Manningin:
Sóley Samuelsen
Beinta Kass
Anna Maria Juul

(mamma á 3. lið)
(mamma á 4. lið)
(mamma á 4. lið)

Kappingarskrá- og
teldubólkur
Í samband við kappingar í Havn syrgja fyri, at:


Grodan-fíla verður gjørd klár



At senda innbjóðing (frá kappingarbólkinum) út saman við grodan-fíluni



At hava teldurnar um hendi, tá kappingar eru Havn. Viðhvørt eisini hjálpa til við
kappingum aðrastaðni í FO

Manningin:
Martin Dam
Tór Arni Samuelsen

(pápi á 1. lið)
(pápi á 3. lið)

Stevnubólkur svimjiskúlin
Í samband við kappingar í 16m-hylum syrgja fyri, at:


Samskifta við ymisku venjararnar, hvørt teir fara til kapping



Samskifta við foreldur og svimjarar



Finna hjálparfólk



Evt. hava eitt foreldur frá hvørjum liði at virka sum kontaktpersón



Alt verður gjørt í samstarvi og samskifti við venjarar og svimjiskúlabólkin

Manningin (fyribils):
Rakul A. Dam
Manglar 2-3 fólk

(2 hjálparfólk úr HS til hvørt umfar í 16m hyli)

(mamma á 3. lið)

Ómannaðir arbeiðsbólkar:
 TRIVNAÐUR
 UPPSTART/TILMELDING
 ENDATILTAK
 LIÐLEIÐARI (1.-4. lið)
 HJÁLPARFÓLKASKEIÐ
 SVIMISTEVNUR, Argir
 VENJINGARLEGUR (1.-4. lið)
 AÐRIR?

