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Bilag til punkt 4:  
Status på unionens politiske program og mål for de kommende 
år. 
 
 
Svømning for alle 
 
Dansk Svømmeunions (SVØM) politiske program for perioden 2012 til 2016 
 
SVØM – Leg & Vind 
 
Vision 
Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 
 
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 
- Redder liv. Vi lærer danskerne at svømme, og vi uddanner livreddere   

 
Vi vil måle vores vision på, om: 

- Vi løbende udvikler os, så vi har en af de tre bedste udviklingstendenser 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 mest foretrukne samarbejdspartner for 

omverdenen 
- Vi har en god og stabil økonomi, der sikrer frihed/råderum til at gennemføre vores 

planer med konsekvens 
- Vi har den bedste sportslige udvikling målt på internationale resultater 

 

Dansk Svømmeunion gør klar til fremtiden  
Klubberne er grundlaget for børns svømmeaktiviteter. DIF skriver i sit politiske program, at 
hele 90 % af alle børn, på et eller andet tidspunkt, har været medlem af en idrætsforening, 
og det kan vi danskere godt tillade os at være stolte af. For det er der kun meget få lande i 
verden, der kan gøre os efter. 
Dansk Svømmeunion vil derfor 
bakke op om, at vi skal huske at 
værne om børneidrætten og 
klubbernes betydning for den.  

Det er også i klubberne, at talent 
spires og udvikles. 
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Det var i klubberne Rikke Møller Pedersen, Mads Glæsner, Jeanette Ottesen, Lotte Friis 
og Jakob Andkjær tog deres første svømmetag.  

I Dansk Svømmeunion er vi stolte af vores bedste atleter, der sætter dansk svømning på 
verdenskortet og inspirerer den danske befolkning, når de udfolder deres talent til OL, VM, 
EM eller andre internationale konkurrencer og mesterskaber. 

Danskerne svømmer som aldrig før, og det er positivt. Men mange af dem gør det uden at 
være medlem af en svømmeklub. Det drejer sig om alle de mange personer i 
befolkningen, der trækker en billet i svømmehallernes offentlige åbningstid. Det er dem, 
der ikke ønsker det organiserede og det faste, og derfor vælger at gå til svømning i 
svømmehallens offentlige åbningstid. Dette er en voksende trend i hele dansk idræt. Det 
er derfor ikke længere naturgivent, at det er idrætsforeningerne, danskerne betragter som 
deres udgangspunkt for at dyrke idræt og fysisk aktivitet.  
 

Dansk Svømmeunion vil værne om og styrke mangfoldigheden i unionen 
Dansk Svømmeunion er den idrætsorganisation i Danmark, hvor både eliten, bredden, 
børn, unge og motionisterne er samlet.  

Dansk Svømmeunions discipliner spænder bredt, hvor den klart mest udbredte disciplin er 
svømning. Hertil kommer de mere specialiserede idrætsgrene –  åbent vand, livredning, 
udspring, vandpolo og synkro. 

Dansk Svømmeunion er således en af DIFs specialforbund, der er garant for, at der er et 
idrætstilbud til alle: Fra barn til voksen og til vands. Uanset om man er et nysgerrigt barn 
på jagt efter nye lege og oplevelser, talentfuld ungdomssvømmer eller 
sundhedshungrende voksenmotionist, vil mangfoldigheden i Dansk Svømmeunion langt 
hen ad vejen dække behovene ind. 

For at bevare og styrke mangfoldigheden i Dansk Svømmeunion er det imidlertid 
nødvendigt med et øget fokus på disciplinerne. Styrken i Dansk Svømmeunions discipliner 
er den totale dedikation til ens egen disciplin. Svagheden er, at det kræver mange 
ressourcer fortsat at rumme så mange discipliner, som Dansk Svømmeunion har. Især de 
mindre discipliner har derfor behov for, at Dansk Svømmeunion – som vidensorganisation 
for discipliner og klubber – udvikler værktøjer til at styrke mangfoldigheden. Dansk 
Svømmeunion skal opmuntre disciplinerne til at sikre øget udbredelse inden for den 
enkelte disciplin.     

Handleplan  

1. Dansk Svømmeunion bakker op om, at DIF arbejder for at få vedtaget et nyt 
regelsæt for medlemskab af DIF og Dansk Svømmeunion, der sikrer, at Dansk 
Svømmeunion bedre kan tage højde for nye idrætstendenser og nye måder at 
organisere idræt på. 

DIF’s bestyrelse stillede forslag på DIF’s årsmøde i 2012 om ændrede regler for at opnå 
tilknytning til DIF. Dette blev vedtaget. 
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Derfor vil Dansk Svømmeunion implementere dette og eksempelvis give mulighed for at 
virtuelle klubber, kystlivreddere og åbent vand svømmere kan opnå direkte medlemskab af 
Dansk Svømmeunion. 

Status 
I november 2012 blev et udkast til nye medlemsformer forelagt Dansk Svømmeunions 
bestyrelse. Forslaget om medlemskab for skoler blev vedtaget. Der arbejdes videre med 
de øvrige delelementer. 
 

2. Dansk Svømmeunion vil arbejde for en udvikling af vores mange discipliner for 
at fastholde og styrke vores mangfoldige idrætstilbud 

Derfor vil Dansk Svømmeunion igangsætte en klubanalyse af de forskellige discipliners 
aktiviteter på klubniveau med henblik på nærmere at fastlægge konkrete initiativer, der 
sikre disciplinernes overlevelse, udvikling og udbredelse. 

Dansk Svømmeunion vil herudover afholde årlige udviklingssamtaler for de enkelte 
discipliner.  
Administrationen skal i højere grad støtte de enkelte discipliner både administrativt og 
fagligt. www.svoem.org skal være en integreret del af denne indsats.  
 
Status 
I foråret 2013 er der udarbejdet en sportspolitik, som skal medinddrages i den kommende 
analyse. 
 
3. Dansk Svømmeunion skal arbejde på, via facilitetsstrategien, at sikre mere 

vandtid til alle discipliner i Dansk Svømmeunion 

Dansk Svømmeunion skal via facilitetsstrategien fortsat hjælpe og proaktivt arbejde for at 
svømmeklubberne får mere vandtid i svømmehallerne, og at denne vandtid også benyttes 
til alle discipliner. 

Det er målsætningen at nedbringe svømmeklubbernes ventelister, hvor behovet er størst 
og muligheden er der, til under halvdelen – cirka 9.000 personer i dag. 

Status 
Facilitetsudvalget er i gang med at udarbejde en strategi for området. 
 

 

http://www.svoem.org/
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Flere fleksible tilbud om svømning til danskerne 

Dansk Svømmeunion vil kæmpe for at få fat på den del af befolkningen, som har valgt at 
dyrke idræt udenfor foreningerne. Vi vil være stedet, hvor man i foreningsregi begynder at 
svømme med andre, fordi vi tror på, at samværet og fagligheden kan gavne den enkelte.  

Vi vil være organisationen, der, med et fantastisk udbud af aktiviteter og discipliner, bruger 
mangfoldigheden til at fastholde og rekruttere de unge til lige netop den aktivitet, der kan 
motivere dem til et aktivt idrætsliv, og sammen med vores klubber udvikle mere fleksible 
tilbud.  

Forudsætningen for at det kan lykkes er de frivillige kræfter. Uden dem var der ingen 
aktiviteter eller klubber. DIFs undersøgelse om frivilligheden i idrætten fra 2011 viser, at 
hele 360.000 danskere arbejder frivilligt i DIFs forbund og foreninger. Det gør DIF til 
Danmarks største frivillige organisation. Til trods for, at danskerne også på 
frivillighedsområdet er aktive som aldrig før, vil Dansk Svømmeunion sammen med DIF 
have fokus på at styrke, værne om og fremtidssikre frivilligheden, så idrætten også om 20, 
50 og 100 år hviler på et fundament af frivillighed.  

Handleplan  

1. Dansk Svømmeunion vil arbejde for, at der i klubberne udvikles en 
mangfoldighed af fleksible tilbud, der kan tiltrække/fastholde voksne 
motionister og teenagere 

Delprojekt 1 
Ved hjælp af det forpligtende samarbejde (DIF udviklingsprojekt) tilbyder vi differentieret 
kontingentstruktur og attraktive startpakker til nye klubber. 

Udviklingsprojekterne skal som mål have at øge antallet af SVØM-medlemmer med mindst 
15.000 ved udgangen af 2013. 
 
Gennemføre 50 klubbesøg hvert år i mindst 50 klubber og årligt at gennemføre 20 
klubudviklingsprojekter. 
 
Status 
Der er i skrivende stund en medlemstilgang på 15.500 nye medlemmer, der er aflagt 50 
klubbesøg og der har henover året været iværksat 20 klubudviklingsforløb. 

Konsulentgruppen er i gang med at udarbejde en strategi for perioden 2013-2016, hvor 
udgangspunktet er: hvad gør vi for at fastholde klubberne? 
 
Delprojekt 2 
Dansk Svømmeunion ønsker at udvikle ”Svømningens Instruktør uddannelse” til trænere 
(hvor målgruppen er voksne). Endvidere at vi udvikler et koncept for ”Start2crawl” og en 
”Åbent vand træneruddannelse” med en overbygning omkring sikkerhed. 

Status 
Instruktørkursus for voksne forventes færdiggjort i første kvartal af 2013. Det samme gør 
sig gældende for ”Start2crawl” samt ”Åbent vand uddannelsen”. 
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Delprojekt 3 
Dansk Svømmeunion vil tilbyde åbent vand arrangementer, hvor målgruppen er både 
teenagere og voksne.  

Derfor vil Dansk Svømmeunion afholde mindst seks arrangementer i samarbejde med 
lokale klubber. I resten af perioden skal der afholdes mindst otte arrangementer om året. 

Status 
Der er i 2012 afholdt 15 åbent vand arrangementer. Planen for 2013 er under 
udarbejdelse. 
 
Delprojekt 4 
Dansk Svømmeunion vil udvikle Aqua Teen koncept, hvor målgruppen 13-18 årige. 

Status 
Aqua Teen koncept er udarbejdet, og afprøves i forbindelse med at Skolerne i Oure Sport 
og Performance afholder Aqua Camp for teenagere i uge 32 med overnatning. 
 

2. Dansk Svømmeunion vil arbejde for at udvikle nye servicetilbud, der kan 
tiltrække/fastholde især breddeklubber 

Delprojekt 1 
Derfor vil Dansk Svømmeunion udvikle en platform til undervisningsplanlægning i 
klubberne (Aqua School konceptet).  
 
Status  
Udvalgte klubber er i gang med at teste og har afleveret deres feedback i marts. 
 
Delprojekt 2 
Dansk Svømmeunion vil relancere konceptet ”Danmark Svøm Langt” i samarbejde med 
Kræftens Bekæmpelse. Og som et nyt tiltag vil skolerne blive tilbudt ”Klassen Svømmer 
Langt”. 
 
Status 
42 klubber deltog i Danmark Svøm Langt. Enkelte klubber har taget kampagnen om 
”Vidunderlivet” til sig, men mange mangler stadig. 
Der er igangsat en udvikling af nyt layout for ”Danmark Svøm Langt”. 
 
Delprojekt 3 
Dansk Svømmeunion vil videreudvikle konceptet til Aqua Bedste Camp. 
 
Status 
Konceptet er under udarbejdelse. 
 
Delprojekt 4 
Dansk Svømmeunion vil udbrede AquaChamp mærkerne i langt flere klubber end hidtil. 
 
Derfor er målsætningen, at alle vores medlemsklubber, ved udgangen af perioden, bruger 
AquaChamp mærkerne. 
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Status  
Der er udviklet 10 nye mærker, 6 distancer (1250m., 12.500m., 15.000m., 17.500m., 
20.000m. og 25.000m), 2 småbørnsmærker: pingvin og sælmærke, hvor målgruppen er 
børn før begynderniveau samt 2 skolemærker til skoleidræt. 
Analysen af hvilke af vores klubber, der anvender AquaChamp mærkerne, er endnu ikke 
færdiggjort. 
 
Delprojekt 5 
Dansk Svømmeunion vil videreudvikle AquaChamp stævnekonceptet. 
 
Status  
Konceptets videreudvikling er lagt i hænderne på en af udviklingskonsulenterne.  
 
Delprojekt 6 
Dansk Svømmeunion vil afholde Nordisk Babykonference i 2012. 
 
Status 
Konferencen er afviklet med 153 deltagere og stor ros til arrangementsgruppen, som 
bestod af Dansk Svømmeunion, Nordisk Svømmeforbund samt Team Bade (Københavns 
Kommune). 
 
Delprojekt 7 
Dansk Svømmeunion vil afholde Aqua Konference i forlængelse af Nordisk Education 
Group (samarbejdet mellem de nordiske lande på uddannelse) konferencen. Konferencen 
skal afholdes i ulige år på nationalt plan. 

Status 
Konferencen afholdes den 2. november 2013. 
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Udvikling af frivilligheden i svømning  

En bevarelse af frivilligheden kræver en udvikling. Udviklingen skal i de kommende år 
specielt ske i forhold til aldersprofilen, hvor vi gerne ser, at flere unge involverer sig i de 
mere tunge frivillige poster som formand, kasserer eller bestyrelsesmedlem i 
svømmeklubberne. Vi er glade og taknemmelige for vores nuværende frivillige ledere, men 
vi må samtidig konstatere, at vores frivillige er blevet ældre. Dermed mister vi værdifuldt 
input fra de unge, der kan se klubbernes aktiviteter i et andet lys og bidrage til at øge 
andelen af unge aktive i idrætsforeningerne. Vi ønsker dog ikke kun en yngre frivillighed. 
Vi vil også have en mere mangfoldig frivillighed, hvor vi, med alle i spil giver grobund for 
den bedste aktivitet. 

Der skal værnes om frivilligheden, og det er ikke bare en opgave for idrætten selv. Også 
regering, folketing og kommuner skal bidrage til at gøre det så let som muligt at være 
frivillig. Af DIFs politiske program fremgår det, at DIF vil overvåge området og bekæmpe 
bureaukratiet og papirarbejdet for de frivillige i deres kontakt med offentlige myndigheder. 
Dette vil Dansk Svømmeunion bakke op om. 

1. DIF og Dansk Svømmeunion vil arbejde med at styrke mangfoldigheden i 
rekrutteringen af frivillige på tværs af køn, alder, uddannelse og social 
baggrund 

DIF har forpligtet Dansk Svømmeunion til at udarbejde en frivillighedsstrategi for, hvordan 
der kan ske en rekruttering, kompetenceudvikling og synliggørelse af det frivillige arbejde i 
forbundene. 

Derfor vil Dansk Svømmeunion udarbejde en frivillighedsstrategi inden udgangen af 2013. 

Status 
Projektet igangsættes i foråret 2013 og skal være færdigt ultimo 2013. 
 

2. Dansk Svømmeunion vil arbejde systematisk med kompetenceudviklingen af 
frivillige både i svømmeklubberne og i unionen 

Delprojekt 1 
Dansk Svømmeunions uddannelsessystem skal have et grundigt servicetjek, herunder om 
det er tidssvarende (køn, alder, uddannelse og social baggrund).   

Dette initiativ ønsker Dansk Svømmeunion skal være afsluttet senest ved udgangen af 
2014. 

Status 
Projektet igangsættes foråret 2013. 
 
Delprojekt 2 
Dansk Svømmeunion ønsker årligt at afholde et tværgående seminar for alle interne 
frivillige i unionen. Indholdet på seminaret skal være kompetenceudvikling. 
 
Status  
Tværgående Forum er blevet afholdt den 25.-26. januar 2013 med 45 deltagere fra udvalg 
og sektioner. 
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Delprojekt 3 
Dansk Svømmeunion skal udvikle et samlet klubudviklingskoncept, der indeholder 
værktøjer, der både omfatter elite- og breddeklubber. Et af værktøjerne skal være 
standard stillingsbeskrivelser for både ansatte og frivillige i klubberne. 

Status 
Et klubudviklingskoncept skal ligge klar med udgangen af 2013. 
 

3. Dansk Svømmeunion vil bidrage til at samfundets barrierer mindskes og at 
samfundets incitamenter højnes for at være frivillige i sporten 

Delprojekt 1 
Dansk Svømmeunion vil arbejde på servicetiltag til klubberne, der skal aflaste klubbernes 
administration. 

Dette, ønsker Dansk Svømmeunion, skal ske i samarbejde med Klubmodul og andre 
relevante IT systemer. 

Status   
Projektet igangsættes foråret 2013. 
 
Delprojekt 2 
Dansk Svømmeunion vil arbejde for, at DIFs medlemsregistreringsportal gøres langt mere 
brugervenlig og intuitiv for de frivillige, der skal registrere medlemstal. 
 
Derfor vil Dansk Svømmeunion beskrive udfordringerne i det nuværende system og pege 
på løsningsmuligheder. Endvidere vil Dansk Svømmeunion komme med input til DIF 
vedrørende hele medlemsregistreringsproceduren. 
 
Status  
I år indberetter alle klubber via en ny medlemsregistreringsportal. Herefter vil portalens 
anvendelighed blive evalueret. 
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Svømning har et samfundsmæssigt og socialt ansvar 

Vi vil som union ikke kun stille krav om forbedringer for svømningens rammer i samfundet. 
Vi vil også vedkende os svømningens samfundsmæssige og sociale ansvar og forbedre 
og styrke det danske samfund på de områder, hvor svømning kan spille en rolle. Idrætten 
og svømningen kan ikke løse samfundets grundlæggende udfordringer, men vi kan 
bidrage til at gøre folkeskolen bedre, styrke integrationen, aktivere ældre og sidst men ikke 
mindst bidrage til, at så mange danskere som muligt er aktive for legens skyld, for 
kammeratskabets skyld og for livskvalitetens skyld. 

1. Dansk Svømmeunion vil synliggøre sit samfundsmæssige ansvar ved at 
færdigudvikle og implementere en livredningsstrategi 

 
Delprojekt 1 
Dansk Svømmeunion skal arbejde på at etablere en livredningskultur i Danmark. 

Strategien skal omfatte følgende mål: 
Det er muligt at gå til livredning overalt i Danmark 
Alle børn skal kunne svømme 200 meter inden 12 års alderen 
 
Flere skal kunne redde liv. 7.000 personer skal aflægge en livredder prøve i 2016. 

Status 
I 2012 bestod 6837 prøven, herunder også erhvervslivredderprøven. Der er fuld gang i 
planlægningen af: ”Alle skal lære at svømme”, en landsdækkende kampagne, der skal 
løbe af stablen i 2014, og bliver kickstartet ved EM i Herning december 2013. 

Delprojekt 2 
Dansk Svømmeunion skal arbejde på, at der kommer livredningsaktiviteter i 
svømmeklubberne. 

Derfor vil strategien være, at en ny grundlæggende livredningsinstruktør og -
træneruddannelse skal være klar i 2012. Desuden ønsker vi, at der er 100 deltagere ved 
DM i livredning i 2014, samt at antallet af dedikerede livredderhold stiger fra at findes i 16 
% af klubberne til 30 %. 
 
Status 
Der er etableret en klubpakke som klubberne kan ansøge om, og der arbejdes for tiden på 
et pilotprojekt med henblik på at afholde en livredningsinstruktør og -træneruddannelse. 
Kurset er beskrevet.  
 
Delprojekt 3 
Dansk Svømmeunion skal arbejde med kommunikation, at dagsordensætte og lobbyisme 
som led i det samfundsmæssige ansvar. 

Derfor ønsker Dansk Svømmeunion, at antallet af omtaler af livredning i medierne hvor 
Dansk Svømmeunion er nævnt, stiger med 100 % i perioden. 
 
Status 
Der er henover året sket stor medieeksponering i et tæt samarbejde med TrygFonden. 
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Antallet af omtaler er stigende, når vi taler om vandsikkerhed ved kysten, men i forhold til 
sikkerhed i svømmehallerne skal vi blive bedre. Der er så småt taget hul på en dialog 
omkring Dansk Svømmeunions muligheder for at risikovurdere svømmehaller.  
 
Delprojekt 4 
Dansk Svømmeunion vil fra og med 2012 afholde to møder årligt med det nye Bade- og 
vandsikkerhedsnetværk, og være i kontakt med netværket 10 gange årligt. 
 
Status 
Der afholdes to møder om året, og der er løbende kontakt. 
 
Delprojekt 5 
Dansk Svømmeunion vil årligt have kontakt til fem folketingspolitikere. 

Status 
Dansk Svømmeunion deltager på folkemødet i 2013 på Bornholm. Her ventes det at 
”ramme” mindst fem folketingspolitikere.  

Delprojekt 6 
Som led i at synliggøre det samfundsmæssige ansvar skal Dansk Svømmeunion 
samarbejde med TrygFonden. 

Derfor skal Dansk Svømmeunion og TrygFonden organisatorisk og i fællesskab varetage 
den operationelle del af Trygfonden Kystlivredning samt oplysningsopgaverne i forbindelse 
med vandsikkerhed. 
 
Status 
Driften af kystlivredningen foregår i et godt og tæt samarbejde med TrygFonden. I 2012 
var TrygFonden Kystlivredning tilstede på 33 strande. 

2. Dansk Svømmeunion skal arbejde med integration 

Delprojekt 1 
Dansk Svømmeunions udviklingskonsulenter identificerer en række integrationsprojekter. 
Alle projekter skal være i en partnerskabsrelation med en svømmeklub og/eller en 
kommune. 

Derfor skal der i perioden gennemføres bæredygtige integrationsprojekter i følgende byer: 
København, Odense, Århus og Ålborg. 

Status  
Projektet er beskrevet i forbindelse med ”Vollsmose Svømmer” og indgår i strategien for 
ligestillingsområdet. 
 
Delprojekt 2 
Dansk Svømmeunion ønsker at have fokus på ligestilling og mangfoldighed, og vil derfor 
se på, at ligestilling og mangfoldighed fremmes i Dansk Svømmeunion og i klubberne. 

Status  
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Strategien udarbejdes henover foråret 2013. 
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3. Dansk Svømmeunion skal arbejde med at fremme svømning i folkeskolen 

Dansk Svømmeunion skal i samarbejde med DIF færdiggøre skolesvømningsprojektet. 

Derfor vil Dansk Svømmeunion, på baggrund af undersøgelsen fra Syddansk Universitet, 
afholde en konference med svømmeklubber, kommuner, folkeskoler og politikere som 
målgruppe.  
Yderligere tiltag vil afvente undersøgelsens resultat. 

Status  
Konferencen er afholdt, og et idékatalog er udarbejdet. Der skal afholdes et møde med 
Martin Borch, DIF, om den fremadrettede strategi. 


