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BESLUTNINGSNOTAT - UDSPRINGSSEKTIONENS OMRÅDEMØDE 
Dato: Den 27. april 2014 

Mødetidspunkt: Kl. 09.00-12.00 

Mødested: Scandic Hotel, Bramdrupdam 

Deltagere: Christian Koerner (CK), Nomi Mortensen (NM), Pia Yde (PY), Mette Madsen (MM), Michael Nielsen (MN), Tobias Marling (TM), Morten 
Hinnerup (MOH), Jais Nielsen (JN), Stoffer Jepsen (SJ), Martin Thygesen (MT), Charlotte Damgaard (CD), Mathias Malmgren (MM), Anders Hilbert 
(AH), Anders V. Jensen (AVJ), Victor Valore (VV) 

Inviterede:  

Afbud:  

Dagsorden / Beslutningsnotat: TM 

Nr. Punkt Underpunkt Kommentar Status på punktet 
1. 
 

Valg af dirigent   AVJ blev valgt til dirigent. 
AVJ fremlagde at der i alt er 6 stemmer fordelt på i alt 6 
deltagende klubber. 
 

 

2.  Beretning   VV gennemgik årsberetningen med reference til udsendte 
skriftlige beretning (se bilag) – det med særligt fokus på 
følgende hovedpunkter: 

 Eksponering 

 Folkesport 

 Internationalt 

 Organisation 
 

AVJ spurgte om der er nogle spørgsmål og/eller 
kommentarer til den skriftlige beretning. Det var ikke 
tilfældet. 
 

 

3. Drøftelse af mål med 
tilhørende handleplaner 
for sektionen. 

  VV gennemgik mål og handleplaner (se bilag). 
 

VV spurgte MOH til antallet af registrerede medlemmer i 
Dansk Svømmeunion med udspring som aktivitet. MOH 
fortalte at der er omkring 930 udspringsmedlemmer 
registreret i Dansk Svømmeunion. 
 

NM spurgte dels til hvilke klubber der har udspring som 
aktivitet, dels til antallet af udspringsmedlemmer i de 

 



 
       

   2 

enkelte foreninger med udspring som aktivitet. Det blev 
besluttet at MOH sender oplysningerne til VV, der så deler 
dem med sektionen. 
 

CK spurgte til definitionen af medlemmer med udspring 
som aktivitet. VV fortalte at der er flere måder at forstå 
medlemmer på og refererede til svaret fra Kjeld Egebo på 
Dansk Svømmeunions generalforsamling, hvor det blev 
fortalt, at det ikke vil have nogen økonomisk betydning fx at 
tælle passive medlemmer med. 
 

MM spurgte til betydningen af at komme over 1000 
medlemmer og fremlagde efterfølgende problemstillingen 
med at få tildelt tilstrækkelig vandtid. VV redegjorde for 
fordelene ved at bliver over 1000 medlemmer. CD fortalte 
at hun også ofte støder ind i den problemstilling som MM 
fremhævede og derudover også ofte oplever at 
svømmerhallernes sikkerhedsregler kan være 
begrænsende i den henseende. 
 

AVJ orienterede om en kommende klubanalyse der blandt 
andet skal sætte fokus på facilliter. 
 

VV fremhævede at der eventuelt kan være et potentiale i 
forhold til samarbejdet med Halinspektørforeningen. MOH 
fortalte at der er et fint samarbejde her og at de blandt 
andet har et medlemsblad der måske kan anvendes til 
kommunikation. CK fremlagde at der her kan være nogle 
muligheder i at kommunikere om vedligeholdelse af vipper 
via artikel eller lignende. 
 

VV orienterede om status på projekt ”Ta´Springet”. Der er 
sat en målsætning om at der skal seks nye klubber ind i 
2014. Der er etableret en styregruppe med AVJ fra 
bestyrelsen, MOH og Pia Holmen fra Dansk 
Svømmeunions administrationen samt CD fra 
udspringssektionen, i funktionen som projektleder. 
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Udspringssektionens vigtigste opgave er her det 
udspringsfaglige. ”Ta’ Springet” er et stort projekt, som 
kræver at der prioriteres ressourcer hertil, hvilket 
naturligvis vil få betydning for andre aktiviteter. 
 

NM pointere at det er vigtigt, at det kommunikeres meget 
tydeligt, at det ikke er sektionens sport, men klubbernes 
sport. Det betyder også at klubberne selv skal tage aktiv 
del i blandt andet afholdelse af stævner, etc.. Det er 
afgørende for kvaliteten, at det ikke kun er sektionen der 
løfter sådanne opgaver. 
 

AVJ spurgte til om der er andre spørgsmål eller 
kommentarer. Det var ikke tilfældet. 
 

4. Orientering om sektionens 
økonomi 

  VV orienterede om sektionens økonomi med reference til 
bilagene (se bilag). Der er et overskud for ordinær drift på 
cirka 47.000 kr. De bliver overført til 2014 med aftalen om, 
at de også bliver aktiveret i 2014. Det er besluttet at de 
blandt andet skal aktiveres i projektet ”Ta´ springet”. 
Derudover er der 59.000 kr. i overskud fra projekt ”Stjerner 
på Vippen”. 
 

AVJ spurgte til om der er spørgsmål og/eller kommentarer 
til årsregnskabet. Det var ikke tilfældet. 
 

CK spurgte til regnskabet for 2014. VV fortalte at de indtil 
videre ikke har været dygtige til at bruge penge indtil nu. 
VV pointerede at det ikke er økonomien der er den største 
udfordring, men at det i højere grad handler om at der 
mangler hænder til at løfte opgaverne. For økonomien til 
dem, er der. VV pointerede at der derfor er masser af 
muligheder for klubberne til at byde ind her.  
 

AVJ spurgte til om der er yderligere spørgsmål og/eller 
kommentarer. Det var ikke tilfældet.  
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5.  Behandling af indkomne 
forslag 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Forslag til revision af Trip 
Trap reglerne fra Farum 
Familie Svøm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVJ lagde op til at de der har indsendt ændringsforslag, 
kort skal have mulighed for at argumentere for 
motivationerne bag forslaget. 
 

VV fremhævede at ingen af de indkomne forslag tidligere 
har været behandlet i sektionen. Trip Trap-reglerne har 
tidligere været behandlet på sektionsmøder, men 
vedtægterne siger at de kan behandles på områdemødet. 
Mesterskabsbestemmelserne kan kun ændres på 
områdemøderne. 
 

CK fremlagde motivationen herfor. VV kommenterede på 
dette og pointerede at Lyngby Udspringsklub bakker op om 
ændringsforslaget. NM redegjorde for indholdet i de 
forskellige trin. VV gennemgik tilmed ganske kort 
rammerne for TripTrap-stævnekonceptet med særlig fokus 
på de fem trin. NM pointerede at samarbejdet med Sverige 
i fald skal vurderes, men at det kunne være spændende at 
vende det hele på hovedet.  
MM spurgte til muligheden for at have mere åbenhed om 
valg af spring. VV kommenterede herpå og pointerede at 
det i høj grad for ham handler om at åbne så meget op 
som overhovedet muligt, da det kan skabe en langt større 
base af udøvere. 
 

Forslaget blev således, at udspringssektionen, baseret på 
det stillede forslag, skal udarbejde forslag til justering af 
TripTrap-stævnekonceptet ved høring i klubberne inden 
start af efterårssæsonen 2014. Forslag blev vedtaget med 
stemmerne: 
5 stemmer for 
1 stemme blank 
0 stemmer imod 
 
CK redegjorde for baggrunden for forslag 2. 
VV kommenterede på dette og fortalte Lyngby 
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 Forslag til ændring af 
mesterskabsbestemmelse
r fra Udsprings sektionen  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 Forslag til ændring af 

Mesterskabsbestemmelse
rne fra Farum Familie 
Svøm  

 

 

 

 
 
 

 Forslag til ændring af 
mesterskabsbestemmelse
r fra Frem Odense 

Udspringsklub bakker op om ændringsforslaget. 
MM fremhævede at det i høj grad kommer an på hvordan 
man betragter stævnet. VV pointerede i forlængelse heraf, 
at det med fordel kan betragtes som et stævne, 
hvorigennem man skal tiltrække nye udspringere. 
 

Det blev besluttet at knytte denne beslutning til 
beslutningen for første ændringsforslag.  
 

VV redegjorde for de tre indstillinger/forslag til ændringer i 
mesterskabsbestemmelserne. 
Første indstilling, vedr. reference til FINA’s regler, fra 
sektionen blev vedtaget med stemmerne: 
5 stemmer for 
1 stemme blank 
0 stemmer imod 
 

Anden indstilling, vedr. seks grupper ved Danske Tårn, fra 
sektionen blev vedtaget med stemmerne: 
5 stemmer for 
1 stemme blank 
0 stemmer imod 
 

Tredje indstilling, vedr. bøder, fra sektionen blev behandlet 
sammen med næste forslag. 
 

CK pointerede at dette forslag er identisk med 
udspringssektionens tredje forslag. Forslaget blev ikke 
vedtaget med stemmerne: 
1 stemme for 
4 stemmer imod 
1 stemme blankt. 
Afsnittet vedr. bøder fastholdes således uændret som 
”Ingen”. 
 

NM redegjorde for indstillingen om forslag til ændring i 
mesterskabsbestemmelserne, vedr. afholdelse af synkro 
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udspring og Lyngby 
Udsprings Klub af 2002.  

 

 

 

 

 

 

 Forslag til ændring af 
udsprings mesterskabs-
bestemmelser fra 
LUK2002 

konkurrence hvor muligt. 
Indstillingen blev vedtaget principielt og sektionen 
pålægges at udarbejde de konkrete ændringer – det med 
stemmerne:  
5 stemmer for  
1 stemme blankt 
0 stemmer imod. 
 

VV redegjorde for indstillingen/forslag, vedr. reducerede 
seriekrav for seniorer, til ændringer. Forslaget blev 
vedtaget med stemmerne: 
5 stemmer for 
1 stemmer blankt 
0 stemmer imod 
 

6. Øvrige emner til drøftelse  Årets udspringspris AVJ fremlagde motivationen bag valget af vinderen af 
Årets Udspringspris. Vinderne blev Mathias Malmgren og 
Anders Hilbert fra Hovedstadens Svømmeklub. 
 

 

7. Valg af sektionsleder   Vælges i ulige år.  

 Eventuelt valg af øvrige 
medlemmer til sektionen 

 Nomi Mortensen afgår 
efter tur og er villig til 
genvalg  

 Martin Thygesen afgår 
efter tur og er villig til 
genvalg  

 Christian Koerner afgår 
efter tur og er ikke villig til 
genvalg.  

 Allan Christensen afgår i 
utide 

Nomi Mortensen og Martin Thygesen blev genvalgt. 
Ingen andre stillede op og ingen andre blev derfor valgt ind 
i sektionen. 
 
 

 

8.  Eventuelt   NM reklamerede for udspringscamp i sommeren 2014. 
AVJ og VV takkede af for et godt områdemøde. 

 

 


