
På vej mod ny sportslig strategi og handleplan for dansk svømmesport

FRA STOLTE RESULTATER TIL 
NYE FÆLLES AMBITIONER 
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VORES STRATEGI ER VORES PEJLEMÆRKE, 
VORES FYRTÅRN OG VORES FÆLLES LANDKORT

Hvordan sikrer vi, at vores stolte resultater kan føre til nye fælles 

ambitioner for svømmesporten i Danmark? Det skal en ny samlet 

sportslig strategi og handleplan være med til at give et svar på.  

Vores kommende strategi skal være vores pejlemærke, vores fyrtårn 

og vores fælles landkort, og den vil være udgangspunktet for  

prioriteringen og udviklingen af de opgaver, vi ønsker at tage fat på  

i de kommende år.

Svømmesporten i Danmark har gennem de seneste mange år opnået 

en række markante sportslige og organisatoriske resultater.  

Herunder blandt andet: 

• Dansk elitesvømning har præsteret markant bedre end gennem

snittet for sammenlignelige nationer målt på resultater på højeste 

internationale niveau (EM, VM og OL). 

• Vidensgrundlaget vedrørende talentudvikling i svømning er 

blevet forstærket med et aldersrelateret træningskoncept (ATK) 

og et større indholdsmæssigt fokus på træneruddannelserne.     

• Der eksisterer generelt en sund frivillighedskultur, og det er 

således lykkedes at fastholde et højt antal af engagerede frivillige 

ledere, officials og dommere på både lokalt og nationalt plan.   

• Med ”Dansk Svømmeplan 2016” og etableringen af Sports

afdelingen er der blevet implementeret en omfattende ændring  

af svømmesportens drifts og udviklingsorganisation.

• Der er blevet arbejdet på at styrke det gensidige forpligtende 

samarbejde mellem eliteklubber og Dansk Svømmeunion, ligesom 

der er etableret vidensdeling gennem netværksdannelse.

• Med en ny konkurrencestruktur for de nationale mesterskaber, 

skabes der både en større sammenhæng mellem en aldersrelateret 

sportslig udvikling af svømmerne og mesterskaberne, og mellem 

mesterskaberne og landsholdsaktiviteter.      

Den nye strategi og handleplan bliver til igennem input og involve

ring af svømmesportens stærke interessenter. Vi vil bygge videre på 

den hidtidige strategi ”Dansk Svømmeplan 2016” – vores nuværende 

styrker og svagheder – og samtidig kigge frem mod 2024 og de  

udfordringer, vi kan se i horisonten.  

Tak til alle, der bidrager og investerer tid og energi i tilblivelsen  

af denne strategi og handleplan. Vi ser frem til det fortsatte  

sam arbejde om markante resultater for svømmesporten i Danmark.

Sportsafdelingen 
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PROCESSEN FREM MOD EN NY SPORTSLIG 
STRATEGI OG HANDLEPLAN 

DEL 1 – ANALYSE: MARTS-JUNI 2015:

Best practice og udviklingsområder i forhold til “Dansk Svømmeplan 2016” med inddragelse af 
eliteklubledernetværk, trænernetværk, Team Danmark, samarbejdspartnere, Sportsafdelingens 
medarbejdere, frivillige med flere.

DEL 2 – UDVIKLING: JUNI 2015-MARTS 2016: 

Futurepacing og fastlæggelse af tre til fem strategiske pejlemærker for dansk svømmesport frem 
mod 2024 med inddragelse af klubber, eliteklubledernetværk, trænernetværk, Team Danmark, 
samarbejdspartnere, Sportsafdelingens medarbejdere, frivillige med flere. 

31. oktober 2015: Inspirationsseminar – Gensidig inspiration og fremtidige strategiske  
pejlemærker. 

November 2015januar 2016: Høringsfase. Mulighed for skriftlige kommentarer fra svømmere,  
klubber, trænere og vigtige samarbejdspartnere til de strategiske pejlemærker frem mod 2024.

Marts 2016: Bestyrelsesmøde. Drøftelse og fastlæggelse af de strategiske pejlemærker frem mod 
2024.

DEL 3 – IMPLEMENTERING: MARTS-DECEMBER 2016: 

Udarbejdelse af konkrete mål og handlinger for perioden 20172020 med afsæt i strategiske 
pejlemærker og høringsfasen med inddragelse af eliteklubledernetværk, trænernetværk, Team 
Danmark, vigtige samarbejdspartnere, Sportsafdelingens medarbejdere, frivillige med flere.

Maj 2016: Orienterings og dialogmøde med alle interesserede klubber på Sportsafdelingens  
områdemøde. 

Juni-august 2016: Høringsfase. Mulighed for skriftlige kommentarer fra svømmere, klubber,  
trænere og vigtige samarbejdspartnere til de konkrete mål og handlinger for perioden 20172020.

Oktober-december 2016: Implementering af eventuelle organisatoriske og strukturelle afledninger 
af den nye sportslige strategi og handleplan.

Rejsen frem mod en ny sportslig strategi og handleplan består af tre hoveddele: Analyse, Udvikling og  

Implementering. Processen er i hovedtræk gengivet herunder og skal gerne føre frem til at dansk  

svømmesport per 1. januar 2017 har en færdigudviklet plan til afløsning af ”Dansk Svømmeplan 2016”. 

* 1. JANUAR 2017: NY SPORTSLIG STRATEGI OG HANDLEPLAN TRÆDER I KRAFT.
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NUVÆRENDE STYRKER OG SVAGHEDER

Dansk svømmesport er generelt anerkendt for en stærk organisering, en sund frivillighedskultur og en 

høj grad af professionalisme. Det har alle involverede en stor aktie i, og vi har et fælles ansvar for at 

værne herom, samtidig med, at vi skal have øje for den samfundsmæssige og internationale udvikling, 

som vi er en del af.

Dansk Svømmeunions Sportsafdeling er i 2015 organiseret således:

STYREGRUPPE
DANSK SVØMMEUNION + TEAM DANMARK

STÆVNEKOORDINATORE
5 MEDLEMMER

STÆVNEUDVALG
7 MEDLEMMER

DOMMERUDVAL
5 MEDLEMMER

MASTERUDVALG
3 MEDLEMMER

WINGRODAN
3 MEDLEMMER

ARBEJDSGRUPPE
TEAM DK KONSULENT

SPORTSCHEF
CHEFLANDSTRÆNER

MEDARBEJDERE
SPORTSCHEF

CHEFLANDSTRÆNER
LANDSTRÆNER
NTC-TRÆNER

TALENTANSVARLIG
SPORTSKOORDINATOR

TEKNIK- OG MATERIALE-
MEDARBEJDER

ELITEKLUBLEDERNETVÆRK

ÅRGANGSTRÆNERNETVÆRK

JUNIOR/SENIORTRÆNERNETVÆRK
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Det sportslige set-up kan skematisk gengives som det fremgår af figuren herunder:

NATIONAL TEAM

NATIONAL JUNIOR TEAM
GREAT DANES

OLYMPIC HOPEFULS

THE VIKINGS

TRAIN TO COMPETE   〉            TRAIN TO WIN   〉

NTC -  
BELLAHØJ

TALENT 
AND ELITE+ 

CLUBS
COMPETITIVE CLUBS

LEVEL

AGE
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I dialog med klubledere, trænere, Sportsafdelingens frivillige og medarbejdere har vi i foråret og sommeren 2015 identificeret de øjeblikkelige 

styrker og svagheder i dansk svømmesport.  Det har vi gjort med afsæt i den øjeblikkelige ”best practice” og udviklingsområder i forhold til 

“Dansk Svømmeplan 2016”, samt den nuværende organisering og det nuværende sportslige setup.

Hovedlinjerne fra disse drøftelser er sammenfattet herunder i uprioriteret rækkefølge: 

PLUS
• Højt internationalt sportligt niveau

• God medie opmærksomhed

• Inddragelse af klubber og velfungerende netværk mellem 
klubber

• Større grad af åbenhed og dialog

• Velfungerende sportsligt setup (Great Danes, Vikings og NTC)

• Landstræner adskilt fra daglig træning på NTC

• Klubcertificering og -udvikling. Klubmatrix er et godt konkret  
værktøj 

• Høj grad af tilgængelighed fra Sportsafdelingens medarbejdere

• Planerne for en trænercertificering

• Højt medlemstal i klubberne og dermed godt økonomisk  
fundament og stort talentpotentiale

• Relativt mange svømmehaller i forhold til nationens størrelse 

• Engagerede klubledere

• Enhedsorganisation succesfuldt etableret med Sports
afdelingen

• Sportsafdelingen har styrket svømmesportens organisering i  
Danmark

• Vidensdeling mellem landstrænere og klubtrænere

• Styrket dialog mellem trænere, klubledere og Dansk  
Svømmeunion

• Højt antal af fuldtidsansatte trænere og frivilligt engagerede 

• Korte afstande (lille land) og ingen korruption

• Danske svømmere er gode fighters, når først de har committed 
sig til svømning

• Tydeligere sammenhæng mellem mesterskaber og elite
arbejdet

• Større gruppe af yngre talentfulde trænere med potentiale til  
udvikling til internationalt junior og seniorniveau

MINUS
• Talentudvikling – specialisering og brobygning mellem svøm

meskole og kafdeling samt rød tråd fra årgang og junior til 
seniorelite

• Fastholdelse af bredden af svømmere i længere tid

• Klubbernes ejerskab til den langsigtede udvikling og  
kontinuitet 

• Trænernes klubstabilitet og erkendelse af eget kompetence
niveau

• Elitesvømmernes anerkendelse  og respekt for klubbernes 
arbejde

• Kontinuitet ift. Sportsafdelingens medarbejdere

• Afstanden mellem nationale klubprogrammer og internation
al high performance svømning

• Manglende “pathway” og karriereveje samt revision af ATK

• Unge svømemre jagtes og presses for meget gennem for 
mange aktiviteter

• Manglende collegesmiljøer/universitetsprogrammer i de 
større byer

• Struktur for klubudvikling  indhold og omfang

• Politiskadministrativ opbakning i forhold til samarbejde med 
kommuner

• Tydeligere beskrivelse af roller og ansvar for svømmere i  
bruttogrupper og på NTC

• Adgangsbetingelserne til svømmehallerne

• Relativt lette kravtider til nationale mesterskaber

• Gap mellem juniorlandshold og international high  
performance 

• De gensidige kommunikationsveje mellem Sportsafdeling, 
klub, træner og svømmer

• Lav pristige i at udviklie svømmere til international high 
performance 

• Tættere koordinering mellem klubprogrammer og svømmere i 
bruttogruppeaktiviteter 
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VORES STRATEGISKE PEJLEMÆRKER

Vi har defineret fire strategiske pejlemærker, som på hver deres måde 

rækker ind i svømmesportens nationale hverdag og ud i den inter

nationale eliteidræt, som vi er en del af. Forslagene udspringer dels 

af den analyse af ”best practice” og udviklingsområder i forhold til 

“Dansk Svømmeplan 2016, som blev gennemført i foråret 2015.  

Dels af vores bedste bud på, hvad vi skal rette fokus imod, for at 

kunne håndtere nogle af de væsentligste udfordringer frem mod 

2024. Endelig er pejlemærkerne formuleret med afsæt i Dansk 

Svømmeunions værdigrundlag. Værdigrundlaget er gengivet bagerst 

i denne publikation (s. 12). 

Pejlemærkerne skal udstikke retningen for det daglige arbejde i 

dansk svømmesport. De er at betragte som fokusområder, hvor det 

vurderes, at der er særligt behov for et løft af indsatsen i dansk svøm

mesport i de kommende år. 

Med det fælles strategiske grundlag som pejlemærkerne udgør,  

ønsker vi at scenen sættes bedst muligt. Dermed er retning og  

rammer til stede for, at ledelsen – nationalt såvel som lokalt – kan 

træffe kvalificerede beslutninger, der er koblet til strategien.  

Pejlemærkerne er prioriteret ligeværdigt og indgår med ligevægt 

i forbindelse med beslutninger om målsætninger og indsatser på 

området. De er fælles og tværgående for Sportsafdelingens ansvars

områder og udgør en overordnet ramme for fastsættelse af mål og 

løbende prioriteringer i dansk svømmesport.

VIDEN, INNOVATION  
OG KOMPETENCE

INTERNATIONAL HIGH  
PERFORMANCE TALENTFULDE KLUBMILJØER

EN MANGFOLDIGHED AF  
SVØMMEKONKURRENCER
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INTERNATIONAL HIGH PERFORMANCE
Her arbejder vi med at udvikle rammerne for de danske svømmeres 

udvikling, så der kan vindes medaljer på højeste internationale  

seniorniveau ved EM, VM og OL i de olympiske svømmediscipliner.

Gennem målrettede internationale aktiviteter, innovative verdens

klasseprogrammer under det Nationale Træningscenter (NTC) og 

motiverende klubbaserede seniorelitemiljøer, ønsker vi, at resultater 

på højeste internationale niveau opleves som et fælles anliggende for 

alle interessenter i dansk svømmesport.

Vores ambition for dansk svømmesport frem mod 2024 er, at vi vil:

• skabe større sammenhæng og samspil mellem forskellige senior

elitemiljøers svømmere og trænere, vores internationale aktiviteter 

og det Nationale Træningscenters verdensklasseprogrammer.

• arbejde for partnerskaber mellem klubber, lokale myndigheder og 

institutioner, der giver klubberne mulighed for at udvikle sig, så de 

kan bidrage til at styrke sammenhængen fra international junior 

til international seniorsvømning.

• styrke det Nationale Træningscenters rolle som et flagskib for 

international elitesvømning i Danmark med mulighed for sparring 

og inspiration. 

TALENTFULDE KLUBMILJØER
Her inspirerer vi hinanden gennem netværksdannelse og samspil 

til udvikling af talentfulde og bæredygtige klubmiljøer i hele landet, 

som kan skabe grundlag for en stærk fødekæde af talenter med inter

nationalt resultatperspektiv på seniorniveau, og som kan bidrage til 

ærlige og stolte klubmiljøer.

Vi ønsker at videreudvikle den eksisterende praksis i klubbernes 

talent og seniormiljøer med afsæt i Team Danmark og Danmarks 

Idrætsforbunds ”Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt”, og 

gennem tydelige karriereveje (pathways) for seniorsvømmere med 

potentiale for højeste internationale seniorniveau. 

Vores ambition for dansk svømmesport frem mod 2024 er, at vi vil:

• implementere en model for klubpartnerskaber med fokus på den 

langsigtede udvikling af klubmiljøer og deres svømmere med  

internationalt potentiale.

• arbejde for en klar struktur og rollefordeling mellem klubber,  

kommuner og Dansk Svømmeunion, der medvirker til at koordinere 

et dynamisk samspil om talentudvikling.

• udarbejde testkoncepter, der kan understøtte benchmarking og 

læring af relevante sportslige områder og færdigheder. 

VIDEN, INNOVATION OG KOMPETENCE
Her opmuntrer vi hinanden til at øge videns og kompetenceniveauet 

blandt svømmere, forældre, trænere, ledere og officials, så flere svøm

mere kan udvikles og fastholdes på årgangs, junior og seniorniveau 

således potentialer til svømning på højeste internationale niveau 

realiseres. 

Med tværfaglige netværk og partnerskaber vil vi anerkende fælles

træk og forskellighed og give rum for innovation af nye løsninger på 

såvel komplekse problemstillinger som konkrete praksisområder i 

dansk svømmesport.. 

Vores ambition for dansk svømmesport frem mod 2024 er, at vi vil:

• implementere en dansk model for trænercertificering

• have egnede platforme og netværk for innovation og deling af 

viden og ’best practise’ mellem forskellige målgrupper. 

• udvikle kompetencer hos dansk svømmesports interessenter i 

større grad, herunder svømmere, forældre, trænere, ledere og  

officials.

EN MANGFOLDIGHED AF SVØMMEKONKURRENCER
Her skaber vi svømmekonkurrencer (lokalt, regionalt og landsdæk

kende) som på forskellig vis understøtter en langsigtet sportslig 

udvikling, sunde sportslige konkurrenceværdier, og skaber synergi 

mellem klubbernes og Dansk Svømmeunions talent og elitearbejde.  

Vi ønsker, at en mangfoldighed af stævner og konkurrencer kan 

inspirere og motivere svømmere, trænere, ledere, officials og tilskuere 

i dansk svømmesport, så de med engagement og god sportsmanship 

kan bidrage til at skabe en høj konkurrencekvalitet og atmosfære.       

Vores ambition for dansk svømmesport frem mod 2024 er, at vi vil:

• arbejde på at gøre mesterskaberne mere seværdige og publikums

venlige.

• have en større mangfoldighed af stævnekoncepter for børn, unge 

og voksne. 

• styrke den røde tråd mellem forskellige typer af svømmekonkur

rencer lokalt, regionalt og landsdækkende.



VORES MOTTO
Svøm – Leg & Vind

VORES VISION
Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation.

VORES MISSION
At skabe de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for 

udøvelse af vandidræt i Danmark.

VORES VÆRDIER
Vi vil optræde og anerkendes som en idræt, der:

• er professionel og ambitiøs; som individ og som union stiler vi 

mod høje mål

• er ansvarlig; rollen som et af landets største idrætsforbund 

forpligter i forholdet til vores medlemmer, klubber og samfundet

• er modig; vi står ved vores mål og meninger. Også i modvind

• er ærlig og åben; vi siger, hvad vi gør og vi gør, hvad vi siger

• skaber glæde og begejstring ved leg, læring og udvikling i vand.

VI VIL MÅLE VORES VISION PÅ, OM:
• vi løbende udvikler os, så vi har en af de tre bedste udviklings

tendenser i antallet af medlemmer og antallet af medlemsklubber.

• vi har nemt ved at rekruttere de mest kvalificerede frivillige og 

ansatte.

• vi, som idrætsorganisation, er den foretrukne samarbejdspartner 

for omverdenen.

• vi har en god og stabil økonomi, som sikrer frihed/råderum til at 

gennemføre vores planer med konsekvens.

• vi har den bedste sportslige udvikling målt på internationale  

resultater.

Tlf. +45 44 39 44 50 · svoem@svoem.dk · www.svoem.org · Ryttergaardsvej 118, 2 · DK-3520 Farum
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Protektor:  
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary

Dansk Svømmeunion er en del af 
Danmarks Idrætsforbund

DANSK SVØMMEUNIONS VÆRDIGRUNDLAG


