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Partnerskabsmodel
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• Arbejde for partnerskaber mellem 

klubber, elitekommuner, 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.

• Implementere en model for 

klubpartnerskaber med fokus på 

den langsigtede udvikling af 

klubmiljøer og deres svømmere 

med internationalt potentiale.
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Team Danmarks strategiske afsæt 



Team Danmarks Elitekommuner

… ”udvikle og understøtte lokale 
talentmiljøer, så de unge talenter 
kan udvikle sig til at kunne begå sig 
på højeste internationale niveau. ”





Hvad er et partnerskab?

• Partnerskaber er et samarbejde mellem to eller flere parter, hvor 

der skabes noget parterne ikke kunne skabe selv.

• Partnerskaber kendetegnes ved, at alle bidrager til samarbejdet 

og alle får noget ud af at indgå i samarbejdet. 

• Et godt partnerskab kendetegnes ved, at der er en fælles vision 

mellem parterne og hermed tale om en “win-win” situation, som 

er afklaret parterne imellem. 

• Partnerskaber er særdeles gode redskaber at benytte når man 

ønsker at arbejde innovativt, udvikle sig og skabe nye produkter 

og services. Dog behøver et partnerskab ikke at være innovativt 

for at være konstruktivt – partnerskaber handler ofte om at skabe 

flere ressourcer, udnytte eksisterende ressourcer bedre, skabe 

kontakt til nye målgrupper eller få nye kompetencer i spil.



Grundlag for partnerskabsmodel

Hvor kan vi sammen gøre den største forskel 

i forhold til international high performance 

og den dertil hørende talentudvikling?



Grundlag for partnerskabsmodel
• Fra ”leverandør-kunde-relation” og certificering til partnerskab.

• Bygge på erfaringerne fra de nuværende elite+ og 

talentudviklingsklub samarbejder.

• Inspiration fra den løbende dialog med klubber og kommuner. 

• Tydeligere sportslige kriterier for partnerskabskategorier.

• Yderligere et niveau over de to nuværende niveauer (elite+ og 

talentudviklingsklub).

• Fokus på udvikling – og ikke økonomi – skal være baggrund for 

partnerskaberne.

• Tydeligere kobling til de strategiske pejlemærker og til Dansk 

Svømmeunions Medlems- og Udviklingsafdeling.

• Talentudvikling i lokalområderne.

• Ajourføring af klubmatrix i forhold til nye 

partnerskabskategorier.



Samspil mellem træningsmiljøer



Samarbejde mellem klubber

Styrket talentudvikling og fastholdelse i klubsamarbejder via forende ressourcer og 

kompetencer:

• Fokus på kvalitet i træning på nuværende niveau og alderstrin snarere end 

fokus på et mål om elitesatsning.

• Hvordan afklares det hvor den enkelte klubs overligger er placeret?

• Hvordan sikres flow af svømmere fra ”lille klub” til ”stor klub”?

• Hvordan sikres at svømmerne får tilstrækkeligt netværk til at det bliver natuligt 

at flytte klub inden de rammer ”loftet” i deres nuværende klub?

• Hvordan sikrer vi anerkendelse til de klubber og trænere, der lavet et godt 

stykke arbejde?



Samarbejde mellem klubber – et tænkt eksempel

En større klub (Klub A: erfaren fuldtidstræner, 8-9 ugentlige træningspas og resultathistorik på 

juniorniveau) i en jysk provinsby har et samarbejde med 6 omkringliggende mindre klubber 

(Klub B-G: deltids trænere, op til 6 ugentlige træningspas).

Samarbejde:

• Klub A tager fagligt ansvar for klub B-G via fagligt netværk, hjælp til træningsplanlægning 

og -gennemførsel og evt. støtte i forbindelse med rekruttering af trænere til Klub B-G.

• Klub A arrangerer fællestræning for årgangssvømmere og deres trænere fra alle 7 klubber 

hver 14. dag og åbner for supplementstræning for årgangssvømmere fra klub B-G efter 

behov (og uden klubskifte).

• Klub B-G opfordrer svømmere med nationalt potentiale til at skifte træningsmiljø til Klub A i 

løbet af junioralderen (når det er praktisk muligt) med mulighed for supplementstræning i 

Klub B-G.



Samarbejde mellem klubber – et tænkt eksempel mere

En stor klub (Klub A: flere erfarne fuldtidstrænere, 10+ ugentlige træningspas og resultathistorik 

på seniorniveau) i hovedstadsområdet har et direkte samarbejde med 2 omkringliggende større 

klubber (Klub B og C: fuldtidstræner, op til 8-9 ugentlige træningspas).

Samarbejde:

• Klub A støtter klub B og C via fagligt netværk og støtteapparat af eksperter, sparingspartner 

i faglige spørgsmål og evt. støtte i forbindelse med rekruttering af trænere til Klub B og C.

• Klub A arrangerer fællestræning for juniorsvømmere og deres trænere fra de 2 klubber 

med jævne mellemrum og åbner for supplementstræning for juniorsvømmere fra klub B og 

C efter behov (og uden klubskifte).

• Klub B og C arrangerer fællestræning for årgangssvømmere og deres trænere fra Klub A, 

B og C og en række omkringliggende mindre klubber hver 14. dag og åbner for 

supplementstræning for årgangssvømmere fra en række omkringliggende mindre klubber 

efter behov (og uden klubskifte).

• Klub B og C opfordrer svømmere med nationalt potentiale til at skifte træningsmiljø til Klub 

A ved indgangen til senioralderen (når det er praktisk muligt) med mulighed for 

supplementstræning i Klub B og C.

• Klub A opfordrer svømmere, de ikke har plads til i deres elitegruppe, til at flytte 

træningsmiljø til Klub B og C med mulighed for supplementstræning i Klub A.



Samarbejde mellem klubber – endnu et tænkt eksempel

Tre store klubber (Klub A, B og C: alle med erfarne fuldtidstrænere, 10+ ugentlige træningspas 

og resultathistorik på junior- og/eller seniorniveau) i hovedstadsområdet har et samarbejde 

omkring træningsmiljø for junior- og seniorsvømmere. 

Samarbejde:

• Klub A, B og C støtter hinden via fagligt netværk og støtteapparat af eksperter, 

sparingspartner i faglige spørgsmål og evt. støtte i forbindelse med rekruttering af trænere.

• Klubberne laver træningsgrupper på tværs af klubberne for alle junior- og seniorsvømmere, 

således at Klub A varetager distance og medley, Klub B varetager bryst og fly og Klub C 

varetager crawl og ryg til alle eftermiddags- og aftentræningspas. Morgentræning sker i 

den klub, der ligger tættest på svømmerens hjem og/eller skole.

• Klub A, B og C arrangerer fællestræning for årgangssvømmere og deres trænere fra Klub 

A, B og C og en række omkringliggende mindre klubber hver 14. dag og åbner for 

supplementstræning for årgangssvømmere fra en række omkringliggende mindre klubber 

efter behov (og uden klubskifte).




