
Dansk 
Svømmeunion 
- Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende 
rammer for vandaktiviteter i Danmark

Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen 
og drivkraften i DIN svømmeklub.



Forsikring og medlemskab af DIF
Som medlem af Dansk Svømmeunion er jeres klub samtidig medlem af Danmarks 
Idræts-Forbund (DIF). Derved dækkes jeres klub af idrættens kollektive forsikringsaf-
tale, der inkluderer fem nyttige forsikringer.

Klubmodul – en stor hjælp til håndtering af klubadministrationen
Dansk Svømmeunion samarbejder med Klubmodul, som har udviklet et administra-
tionssystem, der håndterer medlemsadministration og økonomistyring. Med disse 
redskaber lettes svømmeklubbernes daglige administration betragteligt. I dag benytter 
cirka 80 af Dansk Svømmeunions medlemsklubber Klubmodul. 

Facilitetsrådgivning
Konkret rådgivning i lokale sager om renovering, nybyggeri og adgang til svømmehal-
len.

Tiltrække kompetente trænere
Via jobbørsen på Dansk Svømmeunions hjemmeside – www.svoem.org - kan jeres 
klub gratis annoncere efter trænere og instruktører.

Altid opdateret
I får nemt adgang til den nyeste viden og diverse udgivelser inden for svømning og 
vandaktiviteter - eksempelvis bøgerne ”Moderne Svømning” og ”Håndbog i Livred-
ning” samt dvd’en ”Når børn lærer at svømme”.   

Fordele for klubben
Det giver mange fordele for klubben at være medlem af 
Dansk Svømmeunion:



Sparring mellem klubbens 
bestyrelse og konsulenten

Dansk Svømmeunion har, som led i sin målrettede prioritering af svømmeklubbers 
udvikling og generelle trivsel, fem udviklingskonsulenter ansat. De har alle stor erfaring 
inden for klubudvikling og rådgivning generelt og er aldrig længere væk end en telefon-
opringning.  

Dansk Svømmeunion tilbyder konsulentbistand i alle de situationer, hvor jeres klub 
måtte have behov for det. Vi yder rådgivning på alle niveauer lige fra klubudvikling over 
mediehåndtering til kriserådgivning.

DIF råder over en række fageksperter, som også kan rådgive Dansk Svømmeunions 
medlemmer via henvendelse til udviklingskonsulenterne. 
 

Konsulentydelser

•	 Aktivitetsudvikling 
•	 Klubudvikling - visioner, værdier, målsætninger
•	 Fastlægge handleplaner og årshjul
•	 Udarbejde etisk kodeks og oplæg til dialog
•	 Sparring om samarbejdet med kommunen
•	 Sparring om samarbejdet mellem frivillige og ansatte
•	 Metoder til konflikthåndtering/den svære samtale
•	 Metoder til udviklingssamtaler med trænere



Et hav af vandaktiviteter

Kreative, udfordrende og sjove vandaktiviteter er en af grundstenene i Dansk Svøm-
meunion. Vi udvikler løbende nye aktiviteter og videreudvikler og forfiner vores eksiste-
rende produkter. Derfor kan vi tilbyde en bred vifte af aktiviteter til vores medlemsklub-
ber. 

AquaCamp
Svømmelejr i sommer- og efterårsferien ”for friske sild og barske vandhunde” - med 
aktiviteter i vand og på land.  

AquaChamp mærkesystem 
Mærkesystemet AquaChamp afspejler og inddrager alle de discipliner, der udgør en del 
af Dansk Svømmeunion, og som gør det sjovt, spændende og alsidigt at gå til svøm-
ning. Til mærkesystemet er også udviklet stævnekonceptet AquaChamp Cup, som 
introducerer børnene til de forskellige discipliner via læring, leg og konkurrence.

Åbent Vand
Åbent vand-arrangementerne foregår over hele landet og kombinerer konkurrence- og 
motionssvømning med fantastiske naturoplevelser i fjord, å, sund, kanal og sø.

Danmark Svøm Langt
Danmark Svøm Langt er et folkekært landsdækkende arrangement, hvor alle kan del-
tage. Det afholdes altid den første søndag i oktober. 

Stævner og mesterskaber 
Dansk Svømmeunion tilbyder stævner til alle aldre og alle niveauer. På regionsplan 
tilbydes forskellige former for begynder-stævner og talentstævner samt forskellige 
former for holdturneringer. For svømmere i alderen over 25 år (mastersvømmere) har 
Dansk svømmeunion ligeledes en bred vifte af stævneaktiviteter – herunder også 
danske mesterskaber

Dansk Svømmeunion tilbyder også at hjælpe jeres klub med at starte helt nye 
discipliner op for eksempel vandpolo, synkro, udspring og livredning. Her har 
konsulenterne i samarbejde med de sportslige sektioner gode råd at dele ud af.



Fordele for lederne og trænerne 

Bredt kursusprogram 
Dansk Svømmeunion udbyder kurser til både trænere, ledere og dommere. I kan læse 
mere om kursusprogrammet på unionens hjemmeside - www.svoem.org 

Temamøder 
Vi tager udgangspunkt i klubbernes hverdag og holder temamøder om aktuelle emner 
inden for eksempelvis ledelse, udvikling og undervisning. Klubberne kommer ofte selv 
med input til emnerne. Det er muligt at tilmelde sig temamøder over hele landet. 

Netværksdannelse
Med årene er der udviklet forskellige netværk på tværs af klubber, regioner og landsde-
le. Netværkene sætter væsentlige problemstillinger på dagsordenen og skaber kontakt 
til ligesindede i andre klubber.



Med et medlemskab af Dansk Svømmeunion får din klub glæde af en lang række 

spændende og udviklende aktivitetstilbud, mulighed for netværksdannelse, 

sparring og rådgivning – herunder også juridisk rådgivning. Som medlem opnår 

din klub flere fordele – eksempelvis adgang til jobbørsen, hvor både stillingsopslag og 

jobansøgere kan offentliggøres. Dansk Svømmeunion bestræber sig på hele tiden at 

have fingeren på pulsen og udvikle nye tiltag, der matcher medlemmernes behov. 

Samtidig er der konstant fokus på også at forbedre og effektivisere eksisterende 

tilbud og aktiviteter. Alt sammen for at gøre det nemmere og sjovere for dig og 

klubbens øvrige medlemmer at være engageret i driften af og livet i en svømmeklub.   

Ta’ et kig i denne folder. Her kan I læse mere om hvordan, Dansk Svømmeunion 
arbejder med at udvikle og målrette aktiviteter til svømmeklubber, der gerne vil gøre en 
forskel for sine medlemmer. 

Dansk Svømmeunion er p.t. det tredje største specialforbund under Danmarks 
Idræts-Forbund med sine i alt 145.000 medlemmer fordelt på 230 klubber. For-
uden svømning på såvel bredde- som eliteniveau har Dansk Svømmeunion også 
aktiviteter inden for disciplinerne livredning, synkronsvømning, udspring, åbent 
vand og vandpolo.
Dansk Svømmeunion har, som led i sin målrettede prioritering af svømmeklub-
bers udvikling og generelle trivsel, fem udviklingskonsulenter ansat.  
 



Et anderledes og sjovt stævne

Vi udvikler løbende nye aktiviteter for vores medlemsklubber. Prøv AquaChamp Cup, der 
giver børnene mulighed for at prøve kræfter med svømning, livredning, vandpolo, syn-
kro og udspring med forskellige sværhedsgrader og med diplomer og mærker i præmie. 
Konceptet er tiltænkt svømmeskolen og kan afvikles som et ministævne internt i svøm-
meklubben eller sammen med naboklubben. Med denne stævneform får både børn og 
forældre en sjov, anderledes og meget social oplevelse i svømmehallen.

Hvordan bliver I medlem af Dansk Svømmeunion? 
Det er nemt at blive medlem af Dansk Svømmeunion. I kontakter jeres regionale udvik-
lingskonsulent eller Dansk Svømmeunions kontor på telefon 4439 4450, så finder vi ud 
af det sammen.   

Vi glæder os til at byde jer velkommen i Dansk Svømmeunion. 

Læs meget mere på www.svoem.org



Udviklingskonsulent for Region Midt- og Nordjylland
Lars Bo Larsen
Telefon: 2916 0901
lba@svoem.dk

Udviklingskonsulent for Region Syddanmark
Anna Jørgensen
Telefon: 2916 0904  
aj@svoem.dk

Udviklingskonsulent for Region Nordsjælland
Morten Hinnerup
Telefon: 2916 0903 
moh@svoem.dk

Udviklingskonsulent for Region Sydsjælland
Lene Madegaard
Telefon: 2920 6150 
lm@svoem.dk

Udviklingskonsulent for livredning og åbent vand
Caroline Kleemann
Telefon: 2916 0423 
ck@svoem.dk
 

Kontakt os


