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Velkommen til 

 

Udspringssektionens områdemøde 

Søndag d. 27. april 2014 kl. 9.00 
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Dagsorden for områdemødet er:  

 
1. Valg af dirigent  
 
2. Sektionslederens beretning 
 
3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen  
 
4. Orientering om sektionens økonomi  
 
5. Behandling af indkomne forslag 
Forslag til ændring af Mesterskabsbestemmelserne fra Farum Familie Svøm 

Forslag til revision af Trip Trap reglerne fra Farum Familie Svøm 

Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelser fra Udsprings sektionen 

Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelser fra Frem Odense udspring og Lyngby Udsprings Klub 

af 2002. 

Forslag til ændring af udsprings mesterskabsbestemmelser fra LUK2002 

 
6. Øvrige emner til drøftelse  
 
7. Valg af sektionsleder  
Vælges i ulige år 
 
8. 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 
 
9. Eventuelt  
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Udspringssektionens beretning 

v/ sektionsleder Victor Valore 

 

"Året 2014 vil være året hvor udspring går fra urbansport til at være folkesport" - lad os lige 

lade den stå et øjeblik. 

 

Ovenstående citat er fra Pressen på P3, som i radioprogrammet "Året der gik" kom med 

denne cadeau til vores sport. En flot afslutning på et år hvor vores sport er blevet 

eksponeret kommercielt på fineste vis. Vi så en markant tilstrømning af nye klubber og 

medlemmer - og vi leverede, igen, tilfredsstillende internationale resultater. 

 

Eksponering 

Året var ikke mange dage gammelt da Thomas Skov havde premiere på sit 

sportsprogram, hvor han sammen med Anders Lund Madsen skulle tage springet fra 

10'eren i Greve Svømmehal. Derefter tog vi i Øbrohallen, hvor Andreas Larsen blev 

foreviget til Nik & Jays musikvideo ’United’. Den resterende del af forsommeren blev brugt 

sammen med Banijay - Nordisk Film TV, hvor produktionen af ’Stjerner på Vippen’ skulle 

designes, planlægges, optages og produceres. 

Sommeren åbnede med Red Bull Cliff Diving World Series fra taget af Operaen i 

København. Vi havde en mindre rolle i dette arrangement, som var rent kommercielt. Mere 

end 20.000 tilskuere var i Københavns Havn på dagen. Efter en velfortjent sommerferie 

kunne vi sætte os til rette for at se premieren på ’Stjerner på Vippen’, som trak ikke mindre 

end 495.000 tv-seere. Greve Svømmehal lagde rammen for dette flotte show, med 

Stefanie Kat og Tim Schou som vindere. 

I efteråret producerede Klubværelset på DR er fint radioprogram om Birthe Christoffersen, 

med indlæg fra træningen i Farum Familie Svøm. Victoria Hedegaard blev udset som 

"stuntkvinde" til nogle spring for den næste film i Afdeling Q-serien og den sidste 

krampetrækning var som sagt indledningsvis, at vi blev udråbt til at blive folkesport i 2014. 
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Folkesport 

Igennem vores arbejde med støtte til nye klubber, såvel som opsøgende arbejde i forhold 

til klubber som allerede har udspring i en eller anden form, fik vi i løbet af året en række 

nye klubber på vores danmarkskort. 

I slutningen af året fik vi en kærkommen håndsrækning fra konsulentgruppen i 

administrationen som, igennem afholdelse af en side-event til EKM 2014 i Jyske Bank 

Boxen, bragte os i kontakt med en lang række primært jyske klubber. 

Med afsæt i vores eget benarbejde, henvendelserne fra EKM og ikke mindst uopfordrede 

henvendelser til sektionen, så står vi aktuelt med hen imod 15 klubber, som under en eller 

anden form ønsker at være en del af vores sport. 

Stort set alle eksisterende klubber har meldt om betydelig medlemsfremgang, og 

ventelister er nu ikke længere et ukendt begreb for klubberne, som udbyder udspring. Et 

gennemgående træk for både nye klubber og nye medlemmer er henvisninger til den 

massive eksponering, vores sport har fået, som inspiration til at "springe ud i det". 

Blandt de som tager springet, ser vi i stigende grad voksne, der tilmelder sig hold. Dette 

gav grobund for at der i november måned blev afholdt et voksenstævne på dansk grund, 

med tilslutning af danske og svenske voksenudspringere. Dette betyder at vi på længere 

sigt kan blive opfattet som en sport, der kan dyrkes fra vugge til grav. 

For at hjælpe bedst muligt, har vi valgt at starte projekt "Ta' Springet 2014", som er vores 

strukturerede tilgang til at hjælpe nye klubber i gang med at planlægge udspringshold, 

med at uddanne trænere, markedsføre den nye aktivitet, osv. osv. Et projektforløb 

hvorigennem vi ønsker at støtte klubberne gennem de første 15 måneder af deres rejse 

med udspring. 

Projektet blev præsenteret ved Dansk Svømmeunions tværgående forum i januar og nyder 

stor opbakning fra mange sider i organisationen. Tak for det! 

 

Internationalt 

Den brede folkelige opbakning til vores sport giver det længe ønskede fundament, hvorpå 

vi kan opbygge en elitesatsning. Vi har fokuseret vores eliteindsats på at opbygge basis i 

en yngre gruppe af dygtige udspringere, som kan supplere kernen af de meget talentfulde, 

vi har arbejdet med i de foregående år. 

Ved de Europæiske Junior Mesterskaber kunne de to danske udspringere Martin Bang 

Christensen og Andreas Sargent Larsen således noteres for hhv. 6. og 4. plads i finalerne 

mod Europas dygtigste drenge. 

Ved de Nordiske Mesterskaber, senere på året i Kristiansand, kunne vi udover de to 

drenge også notere Laura Valore for titlen Nordisk Juniormester. Yderligere 3 danske 

udspringere tog medaljer, således at vi samlet kunne notere Danmark for 14 medaljer. 

De imponerende resultater fra såvel Martin som Andreas har givet fokus hos de 

kommunale eliteorganisationer i hhv. Aarhus og Lyngby-Taarbæk, med både omtale og 

økonomiske tilsagn, som giver mulighed for, at vi kan bygge videre på disse store talenter. 
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Organisation 

Som det fremgår af den øvrige del af beretningen, har året 2013 budt på massere af 

opgaver, ikke blot de velkendte opgaver, men massere af nye opgaver som har krævet 

nogle andre kompetencer end dem, vi normalt bruger i udspringssektionen. 

Det høje aktivitetsniveau har også haft betydning for andre opgaver, som vi ikke har 

kunnet løse - ikke mindst er manglen på en træner-/ledersamling et væsentligt afsavn for 

vores organisation. 

Igennem et meget stramt fokus på omkostninger har vi haft et væsentligt økonomisk 

resultat, hvoraf en stor del stammer fra nogle af de aktiviteter, som vi ikke har kunnet 

gennemføre. 

Samlet set vil jeg dog konstatere at denne udvikling, på tværs af alle vores 

organisationsområder, er med til at sikre vores sport en stadig større udbredelse: Jeg vil 

tilstræbe at vi i 2014, til trods for store udfordringer, bliver ved med at fokusere på hele 

paletten af aktiviteter. 

Jeg vil gerne afslutte min beretning med et kæmpe, hjertevarmt tak til alle de frivillige i 

klubber og union som bruger en ikke ubetydelig del af deres fritid på at realisere vores 

fælles projekt. Ligeledes en stor tak til administrationen i Dansk Svømmeunion som til 

stadighed støtter os i vigtige opdrag. Sidst, men ikke mindst, en tak til de kommercielle 

interesser som eksponerer os - og udnævner os til kommende FOLKESPORT! 

 

Victor Valore 

Sektionsleder, udspring 

 


