
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøde i region Midtjylland den 9. marts 2020  
 

Kære svømmeklub i region Midtjylland 

Regionsudvalget i Midtjylland indbyder til årsmøde i Silkeborg Svømmeklubs klublokaler, Nylandsvej 80b, 
8600 Silkeborg. 

Der vil være mulighed for at netværke med andre klubber i løbet af aftenen og høre forskellige oplæg i 
forhold til dagligdagen i jeres klubber. Vi opfordrer til at i deltager med de personer i klubben, der arbejder 
med ansvaret for svømmeskole, konkurrence afdeling, voksensvømning og den overordnede 
foreningsudvikling. 

Nærmere præsentation af oplæggene ses på side 2 i denne invitation. 
 
Program: 
 

Kl.18.30 – 19.00 Velkomst og spisning. Regionen er vært ved en let aftensmad til alle deltagere. 

Foreningsudvikling – lokale 1 
 

Kl.19.00 – 19.45 Lystrup svømning – ”En svømmeklub altid i udvikling” ved formand og  
direktør Camilla Jørgensen. 

Kl.19.45 – 20.00 Pause. 
Kl.20.00 – 20.45 ”En voksenrevolution i din svømmeklub” ved  

Carsten Jokumsen – kommunikationskonsulent i Bevæg dig for livet svømning. 
 

Foreningsudvikling - lokale 2 
 

Kl.19.00 – 19.45 Trænercertificering og uddannelse for talent-årgangs og elitetrænere ved 
  Simon Winther – Træneruddannelses og ATK konsulent Dansk Svømmeunion. 
Kl.19.45-20.00  Pause. 
Kl.20.00-20.45  Members 1st - Mette Skat Nielsen – Udviklingskonsulent Dansk Svømmeunion 

Kl.20.45 – 21.15  Året der gik i regionen og nyt fra regionsudvalget - 
Lars Bo Larsen regions- og udviklingskonsulent i Dansk Svømmeunion. 

Tilmelding senest den 6. marts 2020 ved at klikke her  

Med venlig hilsen – Regionsudvalget 

https://www.svoem.org/Aktuelt/Kalender/Aktivitet/?id=13570


Side 2 af 2 
 

Lystrup svømning med mottoet ”En svømmeklub altid i 
udvikling” har gennem de seneste mange år gennemgået 
en eksplosiv udvikling på antallet af medlemmer og 
nærmer sig snart de 5.000 medlemmer om året. Kom og 
hør formand og direktør Camilla Jørgensen fortælle om 
Lystrup svømning anno 2020, hvordan udviklingen har 
været i klubben de seneste år og hvad der venter forude 
i form af en ny foreningsdrevet svømmehal. Se i øvrigt 
mere på https://www.lystrupsvoemning.dk/ hvor i via 
klubbens flotte hjemmeside kan hente info på forhånd 
og danne jer et indblik i klubbens organisation og 
aktiviteter. 

Bevæg dig for livet er et fælles projekt mellem Dansk 
Svømmeunion og DGI svømning. På årsmødet i region 
Midtjylland vil kommunikationskonsulent Carsten 
Jokumsen komme med et bud på, hvordan i får ”en 
voksen revolution i jeres svømmeklubber” samt hvad i 
kan få hjælp til via Bevæg dig for livet projektet. Carsten 
kommer ligeledes med en kort status på, hvordan 
projektet er kommet fra start og hvilke milepæle der 
venter forude.  

 

 

Dansk Svømmeunion har blandt andet på opfordring fra 
nogle klubber gennem en årrække haft et ønske om en 
trænercertificering blandt de trænere, der til daglig 
arbejder med talent, årgang og elitesvømmere. Dette 
arbejde er nu trådt i kraft. Kom og hør Simon Brøgger 
Winther fortælle om certificeringen samt 
uddannelsesmuligheder for konkurrence trænere nu og i 
fremtiden. 
 
 
 

 
 

Dansk Svømmeunion lancerede i foråret 2019 et system der har til hensigt 
at understøtte klubberne i at få tilfredse medlemmer. Members 1st 
projektet har nu et år på bagen og er kommer rigtigt godt fra start med 
mere end 30 klubber, der har koblet sig op på systemet. Mere end 7.000 
personer har svaret på klubbernes medlemsundersøgelse og klubberne har 
fået mange brugbare data tilbage til deres arbejde med fremtiden i 
klubberne. Mette Skat Nielsen vil præsentere nogle af de overordnede 
landsdækkende data, som vi kan få ud af de besvarelser, der er kommet 
indtil videre gennem systemet. I vil helt sikkert kunne nikke genkendende 
til nogle af de resultater der er kommet, men måske også få nogle andre 
spændende input med hjem fra dette oplæg.  

https://www.lystrupsvoemning.dk/

