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Kære svømmere, trænere og klubber 

 

I forbindelse med arbejdet på den kommende strategi for dansk svømning fremmod 

2024, er et af de centrale elementer for dansk svømmesport, at vi fortsat skal have et 

Nationalt Træningscenter (NTC). NTC har til sigte at skabe internationale topresultater, 

og vi har store ambitioner på NTC, hvor vi arbejder dagligt hårdt og seriøst på fortsat at 

skabe internationale topresultater. NTC holder i dag til i Bellahøj Svømmestadion i 

Brønshøj ved København. 

 

 
 

Derfor vil vi gerne invitere til NTC åbent hus onsdag d. 15.06.2016. På denne dag får 

du mulighed for at komme lidt tættere på NTC, og vi vil præsentere, hvad NTC er, og 

hvordan NTC arbejder i dagligdagen, samt forklare, hvilke muligheder NTC rummer for 

dig og din svømmekarriere. 

 

Arrangementet afholdes i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. 

 

Vi ønsker at både klubber, svømmere og forældre deltager på orienteringsmøde 

omkring NTC, da vi ønsker, at der skal være opbakning til din svømmekarriere. 

 

Alle som har interesse i at høre om, hvad det vil sige at være en del af den daglige 

træning på NTC, enten i fuldt omfang eller som en suppleringsordning i løbet af denne 

olympiske cyklus, vil være velkommen til at møde op til arrangementet. Det er 

naturligvis uforpligtende for både svømmere, trænere og forældre at møde op til 

åbenhus arrangementet.  

 

NTC har et internationalt perspektiv, derfor sigter vi på at optage svømmere, som i løbet 

af 2 år kan kvalificere sig til et internationalt seniormesterskab. 
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Program for NTC åbent hus den 15.06.2016: 

17.30-17.40  Ankomst Dansk Svømmeunions administration. 

17.40-18.40  Orientering om NTC 

18.40-19.00  Rundvisning i faciliteterne i Idrættens Hus 

19.00   Spørgsmål/afrunding og tak for denne gang.  

 

Vi håber, I har lyst til at deltage.  

 

Tilmeld dig via link senest fredag d. 10. juni 2016. 

Dansk Svømmeunion er vært ved en let forplejning (sandwich og drikkevarer) ved 

arrangementet, hvorfor tilmelding er nødvendigt.    

 

Hvis du/I er forhindret i at deltage d. 15. juni og du/I er interesserede i at hører mere om 

NTC, vil vi bede jer om at informere os via tilmeldings linket, sætte kryds udfor ”du/I er 

interesserede i at deltage i et nyt informationsmøde om NTC”. Dette møde planlægges 

til at blive afviklet lørdag d. 2 juli under DM langbane, såfremt der er ønske om dette.  

 

Hvis du, dine forældre eller din klub har nogle spørgsmål, så er I velkommen til at 

kontakte NTC træner Stefan Hansen på telefon 5144 2626 eller på mail sh@svoem.dk 

eller til sportschef Lars Green Bach på telefon 2920 6160 eller på mail lgb@svoem.dk 

  

 

Sportslige hilsner 

 

Lars Green Bach 

Sportschef 
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