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National Træningscenter (NTC)- aftale mellem Dansk Svømmeunion og Navn 
Navnesen, [Klubnavn]  

 
PERIODE: 1. september 2017 – 30. august 2018 
 
KOPI TIL: TEAM DANMARK’s konsulent 
 Navn Navnesen 
 [Klubnavn] 
 Sportschefen  
   
Dette er en NTC-aftale mellem Dansk Svømmeunion og Navn Navnesen. 
 
Samarbejdet mellem Dansk Svømmeunion og svømmeren afspejler og skal til enhver tid overholde 
gældende samarbejdsaftale mellem Dansk Svømmeunion og Team Danmark. De generelle aspekter af 
aftalen gældende for samtlige NTC svømmere er en videreførelse af tidligere versioner af denne aftale, 
der er udarbejdet i samarbejde med daværende svømmerrepræsentant Rikke Møller Pedersen. Denne 
aftale er drøftet med de nuværende svømmerrepræsentanter Sarah Bro og Marcus Krøyer Svendsen. 
 
Denne kontrakt for samarbejdet på NTC skal være underskrevet inden 15. september 2017. 
 
FORMÅL: 
Formålet med denne samarbejdsaftale er, at skabe synlighed og klarhed omkring vilkår og muligheder for 
samarbejdet på NTC, samt forventninger og sportslige målsætninger. Endvidere at skabe overblik over 
din økonomiske situation, samt arbejds- / uddannelsessituation. 
 
Det skal præciseres, at dette ikke er en aftale omkring unionsholdsdeltagelse, men udelukkende omkring 
træning på det Nationale Træningscenter (NTC). Aftalen fokuserer derfor på samarbejdet og dagligdagen 
på NTC. Der vil desuden udfærdiges en separat unionsholdsaftale for de svømmere der udtages til et 
unionshold under Dansk Svømmeunion.    
 
OPSIGELSE: 
Dansk Svømmeunion kan kun opsige samarbejdet med dig, på NTC, skriftligt og med et varsel på 
løbende måned + 1 måned. Det er til hver tid Cheftræneren på NTC og sportschefens vurdering, der er 
afgørende for en begrundet opsigelse. 
 
Du kan opsige samarbejdet på NTC uden varsel. 
 
MULIGHEDER: 

Dansk Svømmeunion tilbyder svømmere på NTC: 

 Træningsmiljø: 
o Højt kvalificeret trænerbistand 
o De fysiske rammer på Bellahøj Svømmestadion 
o Adgang til Fysioterapeut på ugentlig basis på NTC. 
o Daglig tilgang til adgang til fysioterapeut i Idrættens Hus 
o Adgang til Massør på ugentlig basis på NTC 
o Yderligere tilgang til eksperter på NTC 
o Fysisk træning / mental træning 
o Træningslejre. Der kan forekomme både NTC-træningslejre og 

unionsholdstræningslejre for de som er kvalificeret til dette. 
o Fysiologisk og biomekanisk test og evaluering af disse. 
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 Vejledning indenfor: 
o Kostoptimering - idrætsmedicinsk behandling  
o Studie- og job planlægning 

 Tøj og udstyr fra Dansk Svømmeunions kollektion i relevant omfang.  

 Hjælp til: boligsøgning – jobsøgning – uddannelsesforhold  

 NTC-svømmere der ikke kommer fra hovedstadsområdet har mulighed for én hjemrejse 
månedligt, hvor Dansk Svømmeunion dækker udgifterne. Det påhviler svømmeren at finde 
rimelige priser på rejserne. Afregning følger Dansk Svømmeunions almindelige bestemmelser 
for afregning af udlæg, og skal afregningsbilag skal indsendes sammen med originalbilag 
senest en måned efter det kvartal, som udgiften er afholdt i.    

 
Det understreges at en NTC-svømmers indplacering i Team Danmarks system kan være bestemmende 
for hvor stor tilgang vedkommende har til Team Danmark ydelser. Du kan finde din indplacering og hvilke 
tilbud fra Team Danmark du har på www.teamdanmark.dk. Alle NTC svømmere er dog garanteret at blive 
kategoriseret som minimum eliteatlet.  
 
FORPLIGTELSER: 
Ved samarbejde på NTC, er du forpligtet til: 

 At følge NTC-trænernes træningsplanlægning. Der er mødepligt til den, af NTC-trænerne 
planlagte træning. Der forekommer op til 30 timers træning i udvalgte uger. 

 At følge NTC-trænernes sæsonplanlægning (træningslejre, konkurrencer, tests).  

 Melder ALTID afbud til din NTC-træner, såfremt man er forhindret i at komme til træning grundet 
sygdom eller andet. 

 At følge NTC-trænernes anvisninger i relation til distancer og discipliner. 

 At have daglig træning på NTC og i de faciliteter tilknyttet hertil. 

 At indgå i en konstruktiv dialog om træning, lejre og konkurrencer med den sportslige ledelse. 

 At udfylde whereabouts og (TUE hvis påkrævet) til Anti Doping Danmark, WADA og ICF 

 At oplyse arbejds- / uddannelsessted og tid 

 At deltage i Dansk Svømmeunions mesterskaber (DM Langbane og DM kortbane) og Danish 
Open med mindre andet aftales med den sportslige ledelse (Landstræner og/eller Sportschef). 

 At deltage i de unionsholdsaktiviteter du udtages til med mindre andet aftales med den 
sportslige ledelse (Landstræner og/eller Sportschef). 

 At anvende det udleverede tøj og udstyr fra Dansk Svømmeunion i forbindelse med 
repræsentation af NTC ved NTC-aktiviteter, presseoptrædende og på sociale medier.    

 
FORVENTNINGER: 
Det forventes at du prioriterer din elitesportskarriere højt, herunder: 

 Er imødekommende for nedsat studie- / arbejdstid for at optimere trænings- og restitutionstid 

 Arbejder seriøst og målrettet i relation til træningsindsats, i forhold til korrekt kosthold samt 
accepterer et større behov for restitution 

 Følger råd, vejledninger og anvisninger fra den ernæringsvejleder, fysioterapeut, læge, 
mentaltræner tilknyttet til NTC. 

 Er forberedt på op til 100 rejsedøgn i 2017-2018 sæsonen. 

 Du har en bevidsthed om, at NTC er et elitært træningsmiljø, hvor performance er i højsædet. 
Dette betyder blandt andet, at der differencers blandt svømmere og at de som træner og 
præstere på højeste niveau også har de bedste vilkår. Top 100 er et pejlemærke for det niveau 
en NTC-svømmer bør have. Dansk Svømmeunion vurderer det hensigtsmæssigt at have en 
gennemskuelig målsætning for optagede NTC-svømmere. I udgangspunktet skal en svømmer 18 
måneder efter optagelse på NTC være i top 150 i verden på langbane i en olympisk disciplin på 

http://www.teamdanmark.dk/
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en ”renset liste” med højest to svømmere per nation. Realiseringen af denne målsætning aftales i 
detaljer med NTC-trænerne. 

 Du har en bevidsthed om, at indlemmelse på NTC ikke er en hævdvunden ret til tid og evighed. 
Såfremt man ikke præsterer eller arbejder på det niveau, man har sat som målsætning med 
Cheftræneren på NTC kan man sættes af.  

 At være proaktiv i forhold til de i kontrakten opstillede muligheder indenfor Team Danmark. NTC-
svømmere bør opsøge den hjælp de finder gavnlig. 

 Såfremt en stor del af NTC-svømmerne skal på landsholdslejr, er der mulighed for at også ikke 
kvalificerede inviteres med, men så bliver det for egenbetaling. Sker dette forventes det, at du 
arbejder aktivt for at kunne møde de økonomiske forudsætninger for deltagelse. 

 NTC-svømmere tager aktivt afstand fra brug af doping. 
 
Derudover forventes det, at Navn Navnesen udviser en positiv indstilling til træning og NTC-aktiviteter. 
Navn Navnesen indgår i det sociale fællesskab, gennem en god og kammeratlig tone og opførelse i den 
daglige træning, og på træningslejre og til konkurrencer.  
Ligeledes at repræsentere Dansk Svømmeunion, Dansk Svømmeunions partnere og Danmark med en 
respektabel fremfærd, i offentlige og officielle sammenhæng (udtalelser til presse, andre forbund/udøvere 
osv.).  
 
Baggrunden for din indplacering på NTC, og denne samarbejdsaftale, er NTC-træneren, NTC-
Cheftræneren og Sportschefens vurdering af dit sportslige niveau og potentiale. 
  
Ved min underskrift på denne samarbejdsaftale, anerkender jeg indholdet af samarbejdet på NTC og er 
indstillet på, at arbejde efter NTC-træneren, NTC-Cheftræneren og Sportschefens retningslinjer, samt 
indenfor NTC´s rammer og vilkår. 
 
EVALUERING: 
Samarbejdet på NTC evalueres løbende, i relation til træningsindsats og disciplin, fysiologiske og 
psykologiske udvikling samt resultater, af NTC-træneren og NTC-Cheftræneren. Opstår der uenighed, 
eller på anden måde problemer i samarbejdet, kan du til enhver tid bede om en personlig samtale med 
trænerstaben, Landstræneren og Sportschefen eller Arbejdsgruppen, som er det koordinerende organ for 
samarbejdet mellem Dansk Svømmeunion og Team Danmark. Du kan medbringe en bisidder til et sådant 
møde f.eks. klubformand eller lign. 
 
AFGØRELSE AF TVISTER 
Tvister, der vedrører denne aftale søges løst i mindelighed. I tilfælde af manglende løsning af tvist i 
mindelighed kan sagen indbringes for Dansk Svømmeunions Appeludvalg med ankemulighed til DIFs 
Appeludvalg i overensstemmelse med gældende regler herfor. 
 
ÆNDRING AF AFTALE OG FORHANDLING AF NY AFTALE 
Dansk Svømmeunion og den til hver tid sidende aktivrepræsentant(er) optager forhandlinger om 
indgåelse af en aftale for sæsonen 2018/2019 senest 1. maj 2018, således at Dansk Svømmeunion og 
de enkelte svømmere kan aftale svømmernes individuelle tiltrædelse af aftalen i forbindelse med 
sæsonstart. 
 
   23. august 2017 

Dato  Navn Navnesen 
 

 Dato   Lars Green Bach,  
Sportschef 
Dansk Svømmeunion 

 


