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Velkommen til 

 

Sportsafdelingens områdemøde 

Søndag den 14. april 2013 kl. 9.00 – 13.00 
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Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Sportschefens årsberetning 

3. Drøftelse af mål med handleplaner for afdelingen 

4. Orientering om afdelingens økonomi 

5. Valg af udvalgsmedlemmer 

Sportsafdelingen indstiller følgende til valg: 

 Stævneudvalg (fire valgte medlemmer):  

Thomas Stub, træner Esbjerg svømmeklub 

Jan Hansen, leder Køge svømmeklub 

Rasmus Vilsgaard, træner Gladsaxe Idrætsforenings svømmeafdeling 

1 vakant (elite/konkurrenceansvarlig leder fra klub) 

 

 Dommerudvalg (fem valgte medlemmer): 

Formand for dommerudvalget: Jens Christian Iversen vælges for 2 år 

Til valg fra øst: Søren Voller (1år) og Lars M. Frederiksen (2år) 

Til valg fra vest: Poul Stougaard (1år) og Ove Antonsen (2år) 

 

 Masterudvalg (tre valgte medlemmer) 

Lars Stendys 

Helen Hass 

1 vakant 

6. Eventuelt 
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Svømmesektionens beretning for 2012 

 

Lise Møller (Sektionsleder og formand for Mesterskabsudvalget) 

Helen Haas (formand for Mastersudvalget) 

Jens.-Chr. Iversen (formand for Dommerudvalget) 

Jan Hansen (medlem af Mesterskabsudvalget) 

Peter Møller Nielsen (medlem af Mesterskabsudvalg) 

Claus Kobberø (medlem af Mesterskabsudvalg) 

Connie Florin (medlem af Mesterskabsudvalget) 

Lone Lagerbon (medlem af Mesterskabsudvalg) 

Mark Vogel (medlem af Mastersudvalget) 

Søren Voller (medlem af Dommerudvalget) 

Poul Stougaard (medlem af Dommerudvalget) 

Lars M. Frederiksen (medlem af Dommerudvalget) 

 

 

SVØMMESEKTIONENS BERETNING  

v/Lise Møller    

 

Med vedtagelsen af Svømmeplan 2012-2016 på generalforsamlingen i 2012 blev det 

besluttet, at Svømmesektionen skulle nedlægges ved årets udgang og fremadrettet 

integreres i den nye Sportsafdeling. Derfor er denne beretning den sidste fra 

Svømmesektionen, og den afgives også med et vist vemod. 

De primære opgaver i 2012 har været normal afvikling af alle aktiviteter og samtidig sikre 

en god overgang til Sportsafdelingen. Derfor har Sektionsledelsen fungeret som et 

”forretningsministerium”, og de få spørgsmål, der har skullet afgøres, er afklaret alene pr. 

mail. Der har dog været afholdt et fællemøde mellem bestyrelsen og hele den tidligere 

Svømmesektion for at forberede Sportsafdelingens etablering. 

De daglige bindeled til Unionskontoret har i det forløbne år været Lene Madegaard og 

Morten Kjær. 

 

 

Mesterskabsudvalget  

Der er afholdt i alt fire møder, et antal arbejdsgruppemøder vedr. den nye kravtidsmodel 

samt en meget omfattende aktivitet pr. mail. Til udvalgets møder indbydes altid Marianne 

Rom og Lise Petersen fra Octo/wingrodan arbejdsgruppen samt Thomas Stub og Rasmus 

Vilsgaard som repræsentanter for DSTS. Indtil Sportschefs Mikkel von Seelens tiltræden 

den 1. oktober 2012 deltog tidligere elitechef Lars Sørensen. Vi har altid været glade for 

det tætte samarbejde, der har sikret en god kontakt både til klubberne som til eliten. 

Samarbejdet har sikret, at der er skabt en bedre sammenhæng i svømmelivet på vejen fra 
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talent til elite. Grundlaget skulle derfor være i orden for arbejdet med Svømmeplan 2012-

2016. 

 

Områdemødet 2012 besluttede at ordningen med et ekstraordinært økonomisk tilskud til 

alle arrangører af nationale mesterskaber skulle fortsætte indtil videre. Ordningen 

finansieres gennem en øremærket forhøjelse af den enkelte svømmers licens. Det ser ud 

som om, ordningen har haft den ønskede effekt – mere interesse for at være arrangør af 

nationale mesterskaber, hvorfor ordningen i 2013 er udvidet til at omfatte alle Masters 

mesterskaber.  Det ser dog ud som om interessen for at være arrangør af Vest-

/Østmesterskaber er dalende – også på trods af ”8-kr. tilskuddet” til lokalarrangøren. 

Sportsafdelingen vil derfor se på om ordningen kan udvides til også disse mesterskaber. 

 

Mesterskabsudvalgets største udfordring i 2012 var ubetinget lanceringen af den nye 

model for kravtider.  Visionen var og er at udvikle et mere langsigtet instrument, der både 

kunne anvendes i den daglige træning samt som kravtider til alle mesterskaber. Efter den 

sidste revision, hvor alle tider for crawl blev reguleret, ser det ud som om, niveauet er 

passende. Der arbejdes dog fortsat på en mere robust og velunderbygget model, der også 

tager højde for, at svømmearterne kræver forskellige niveauer af tekniske færdigheder.  

Denne model planlægges færdiggjort før afslutningen af indeværende sæson. 

 

En anden udfordring i 2012 var DM på Langbane, der trods den massive kritik i 2011, igen 

blev afviklet med deltagelse af årgangsgruppe 1. Esbjerg fik heldigvis fortjent ros for selve 

arrangementet, men kritikken var uændret hård overfor de enkelte stævneafsnits længde 

og deltagerantallet i de enkelte løb. Kritikken er taget til endelig efterretning, og fra 2014 vil 

årgangsgruppe 1 blive tilbudt sit eget mesterskab. At det ikke allerede kunne ske fra 2013, 

skyldes udfordringer med hal og lokalarrangør. 

 

DM blev også præget af en kedelig episode, hvor en OL-svømmer i en finale svømmede 

en anden disciplin end den, svømmeren havde kvalificeret sig i. Svømmesektionen 

meddelte umiddelbart efter, at det var beklageligt og usportsligt, når de bedste svømmere 

bevidst overtrådte reglerne – også selv om det var på opfordring af træneren. Dansk 

Svømmeunions bestyrelse fulgte senere op med en påtale til Eliteafdelingen. Vi satte stor 

pris både på bestyrelsens påtale som på de positive tilkendegivelser, vi fik på vores 

hurtige reaktion og forventer ikke, at noget lignende sker igen. 

 

Danish Open er nu afviklet for tredje gang. Niveauet er ambitiøst, da mesterskabet både er 

udtagelsesstævne for vore egne svømmere og gerne skal tiltrække udenlandske 

svømmere. Mesterskabet er derfor fast placeret i Bellahøj. I 2012 var Danish Open 

kvalificerende til OL og medieinteressen var stor.  I 2013 er Danish Open kvalificerende til 

VM, og forhåbentlig er der også en del udenlandske klubber, der kunne have lyst til at 

teste Danmark før EM i Herning i december 2013. 
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Alle øvrige mesterskaber er afviklet med stor succes. Vi vil gerne benytte lejligheden til at 

takke alle lokalarrangører for det store arbejde, de udfører, ligesom alle officials, trænere, 

ledere og ikke mindst svømmere skal have stor tak for at tage udfordringerne med de 

mange deltagere og de lange stævneafsnit med godt humør. Tak til jer alle – det er en stor 

fornøjelse at arbejde sammen med og for jer. 

 

Sportsafdelingen vil fortsat følge alle mesterskaber tæt og foretage en grundig evaluering 

efter hvert arrangement. Evalueringen resulterer i løbende justering af de 

uhensigtsmæssigheder eller fejl, der stødes på. 

 

Til jer, der overvejer at være lokalarrangører af mesterskaber, kan vi kun minde om, at I 

hente hjælp til planlægningen ved at besøge ”Værktøjskassen” på hjemmesiden. 

Herudover står såvel sagsbehandleren som resten af mesterskabsudvalget gerne til 

rådighed for både spørgsmål som hjælp af mere praktisk karakter. Tit kan et samarbejde 

mellem flere klubber også være med til at fjerne barrieren for at melde sig som arrangør. 

 

 

WinGrodan, Octo Statistik og registrering 

Der er som altid kommet en del forbedringer til Grodan programmerne i løbet af året. 

Samtidig kan vi konstatere, at vi har en bred skare af dygtige brugere ude i klubberne, så 

meget klares lokalt. 

Det er stadig vigtigt at holde programmer, grunddatabase og licensdatabase opdateret. Så 

kik ind på www.simgrodan.dk med jævne mellemrum for at få opdateringer. Det er også på 

denne hjemmesides forum, man kan spørge og få svar på alle spørgsmål om 

programmerne.  

 

Grodan programmerne udvides og forbedres løbende. I 2012 er der sket følgende: 

 Grodan Anmeld og Grodan Statistik er blevet tilrettet de nye årgangsregler. 

Octo Statistik er vores database med officielt registrerede tider. I Octo Statistik er der i 

2012 registreret resultater fra 514 stævner, heraf er de 58 udenlandske stævner. 

Husk at deltagende klubber selv skal sende Lenex resultatfiler fra stævner i udlandet til 

resultater@svoem.dk for at få resultaterne registreret. 

 

Live-timing er nu blevet en fast tradition ved mesterskaber og mange andre stævner. I 

2012 var der cirka 70 stævner og cirka 50 stævner året før. Livestreaming er også brugt 

flere gange i 2012 med godt resultat. 

  

http://www.simgrodan.dk/
mailto:resultater@svoem.dk
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Svømmesektionen sørger for, at LEN modtager resultater for alle mesterskaber samt 

stævner, hvor en senior/junior svømmer får mere end 750/650 point. Dette sikrer, at 

svømmerne optages på LENs ranglister og dermed kan tilmeldes internationale 

mesterskaber. I 2012 blev det sendt resultat fra 73 stævner. LEN har resultaterne liggende 

på www.swimrankings.net.  

 

Svømmesektionen sender også resultater til FINA, når en svømmer opnår 800 point eller 

mere. I 2012 blev det til 15 stævner. Tiderne bruges til FINA world rankings.  

 

Registreringen af svømmerne går rimeligt, der er dog nogle klubber, som stadig glemmer 

at melde skifte af klub eller startberettigelse. Det drejer sig både om nogle mindre klubber i 

provinsen som nogle klubber i hovedstadsområdet - og så glemmer de fleste klubber at 

melde klubskifte for deres masters svømmere. 

 

Klubberne skal huske, at bruge samme navn og årgang på deres svømmere ved 

registrering i Octo Statistik og ved tilmelding af svømmerne til stævner. Klubben kan selv 

hente licensoplysninger for deres svømmere fra OctoStatistik og dermed opdatere Grodan 

Statistik. Hvis registreringerne i Octo Statistik ikke er rigtige, modtager vi gerne rettelser 

ligesom meddelelse om skifte af klub eller startberettigelse kan ske på licens@svoem.dk.  

 

 

Dommerudvalget 

Dommerudvalget har i 2012 afholdt to møder hvor blandt andet bemandingen af de 

forskellige mesterskaber blev koordineret, samt planlægningen af årets 

overdommerseminarer blev diskuteret. Episoder og spørgsmål hvor dommerudvalget har 

sagsbehandlet evalueres endeligt på disse møder, for at sikre en ensartet linje i vores 

arbejde.   

 

Dommerudvalget består i dag af Jens-Christian Iversen (Formand), Søren Voller 

(Bedømmeransvarlig), Poul Stougaard (valgt fra vest) og Lars M Frederiksen (valgt fra 

øst). Med baggrund i oprettelsen af den nye sportsafdeling er alle på valg på det 

kommende områdemøde for sportsafdelingen.  

 

Der er i 2011/2012 blevet gennemført 52 bedømmelser på alle kategorier unionsdommere, 

regionsdommere og kluboverdommere.  Der er tale om et meget højt aktivitetsniveau fra 

bedømmerne, som også har rejst ganske meget rundt i landet. Dette skyldes, at der er 

relativt få bedømmere. Tak til bedømmerne for indsatsen.  

 

Mentor ordningen, hvor alle nyuddannede overdommere har fået tildelt en mentor, der 

virker som hjælp og støtte i den første tid efter gennemført kursus, har også fungeret til 

stor tilfredshed. 

http://www.swimrankings.net/
mailto:licens@svoem.dk
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Henrik Skafsgaard er udnævnt til unionsdommer pr. 13. juni og flere er på vej, således vi 

sikrer en god kontinuitet i kredsen.  

 

Årets unions overdommer seminar blev holdt i Odense. Denne gang som internat, hvor vi 

havde mulighed for socialt samvær fredag aften. Fokus på kurset var gruppearbejde med 

diskussion af episoder og regeltolkninger Vi fik også et tankevækkende indlæg fra Ricki 

Clausen om vores virke på bassinkanten – set fra en træners synspunkt.  

 

Der har været afholdt aftenseminarer for overdommere i øst og vest. Som overdommer 

har man i princippet mødepligt til disse seminarer. Det er rart at kunne konstatere, at 

opbakningen er stor fra vores kreds af aktive overdommere, som i øjeblikket tæller 128 

personer. 

 

Internationalt har Dansk Svømning igen været godt repræsenteret på bassinkanten i 2012. 

Jens Jensen deltog som dommer ved OL i London. Jens-Christian Iversen deltog ved EJM 

i juli måned, og Bjørn Brander deltog ved EM-kortbane i december måned. Allerede nu 

ved vi, at Poul Stougaard er udtaget af FINA som dommer til VM i Barcelona, hvilket vi 

skal være både stolte og glade for. Dansk svømning er dermed også på dommersiden 

rigtig godt repræsenteret ved mange internationale mesterskaber. Dommerudvalget har i 

2012 indstillet Lene Madegaard som ny FINA dommer til FINA SW liste nr. 17 og Claus V. 

Sørensen som starter. Jens-Christian Iversen, Jens Jensen og Ove Antonsen blev 

ligeledes fornyet til samme liste FINA SW liste nr. 17.  

Dommerudvalget har i samarbejde med Regelteknisk udvalg udarbejdet forslag til regel 

ændringer primært af svømmereglerne, som er indsendt til FINA til behandling på 

kongressen i august.  

 

Til slut vil jeg gerne takke udvalget for en kæmpe indsats samt ikke mindst Leo Lykke, 

Jens Jensen og Søren Mikkelsen fra Regelteknisk udvalg for et godt samarbejde i 2012.  

 

Mastersudvalget 

Det var svært at finde arrangører i 2012, men ved at flytte lidt på nogle datoer fandt vi 
arrangører, så der blev afviklet to nationale mesterskaber i 2012 på henholdsvis kort- og 
langbane. Men vi var nødt til igen at aflyse landsdels mesterskaber i både øst og vest. Vi 
håber at de nye tilskudsregler kan gøre det mere attraktivt for klubberne at byde ind på 
mesterskaberne. 
 
Internationalt deltog masters svømmere i NM i Borås samt VM i Riccione. Begge steder 
med stor succes. Det samlede resultat fra VM var således 15 guld-, 4 sølv- og 2 
bronzemedaljer. De største medaljeslugere blev Claus Iversen og Jacob Carstensen, der 
begge udelukkende vandt guldmedaljer. 
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I forbindelse med områdemødet i 2012 blev Helen Haas valgt som ny leder af udvalget, da 
Dorthe Mathiesen valgte at trække sig. Det var ikke ved/inden områdemødet lykkedes at 
finde en ny kandidat til den ledige vest plads. Men efterfølgende er Lars Stendys tilknyttet 
udvalget. 
 

Afslutning  

Når denne beretning læses, er den Svømmesektion der så dagens lys ved områdemødet i 

2002 atter historie. Cirklen er på sin vis sluttet, idet Eliteafdelingen blev udskilt fra 

Svømmesektionen i 2002. Nu er de to atter forenede i Sportsafdelingen. De sidste 11 år 

har været spændende, periodevis turbulente og endnu sjældnere trælse.  

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til alle jer, der i årenes løb har 

bidraget til Svømmesektionens arbejde og dermed bidraget til udviklingen af Dansk 

Svømning. Vi har glædet os over jeres indsats og engagement og håber, I fortsat vil være 

med til at holde Sportsafdelingen i sving. En særlig tak skal rettes til alle de hidtidige 

medlemmer af Svømmesektionen, der hver og en har ydet en kæmpe indsats samt til 

medarbejderne på Unionskontoret, der altid er parate til at yde hurtig hjælp med et smil. 

En særlig tak til alle sagsbehandlerne, der har indvilget i at ”passe jobbet” indtil posterne i 

stævneudvalg og som stævnekoordinatorer er besat.  

 

Med disse ord ønskes Mikkel von Seelen velkommen som Sportschef. 

 

NB: Den sportslige beretning for eliteafdelingen for 2012 indgår i bestyrelsens beretning. 


