
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til 

 

Sportsafdelingens områdemøde 

Søndag d. 27. april 2014 kl. 09.00 



   
Dagsorden for områdemødet er:  
 
1. Valg af dirigent  
 
2. Sportschefens årsberetning  
 
3. Orientering fra udvalg 
 
4. Drøftelse af årsberetning og orientering fra udvalg  
 
5. Orientering om afdelingens regnskab og budgetter  
 
6. Valg af udvalgsmedlemmer  
 
To udvalgsmedlemmer til stævneudvalg: 
Lars Bo Pedersen afgår efter tur og er villig til genvalg for to år 
Rasmus Vilsgaard afgår efter tur og er villig til genvalg for to år 
 
Dommerudvalg 
Leder vælges i ulige år 
 
To medlemmer: 
Søren Voller afgår efter tur og er villig til genvalg for to år 
Poul Stougaard afgår efter tur og er villig til genvalg for to år 
 
Mastersudvalg 
Leder vælges i ulige år 
 
Et medlem 
Bo Hyllested er villig til valg for to år 
 
Lars Stendys afgår uden for tur. Der skal vælges en afløser for et år.  

 
7. Eventuelt 
Bilag 1: Ændringer til Mesterskabsbestemmelser for Svømning 

- DMH flytning bilag 1 side 9 
 

 

 

 

 

 

 



   
2. Sportsafdelingens beretning 

v/ Mikkel Von Seelen 

Det første år efter et OL er for de fleste svømmenationer et år med store ændringer og et 
år, hvor man finder nyt fodfæste og får fastlagt retningen ind i den kommende periode -
både for den smalle elite og for den bredere satsning. Sådan forholdte det sig bestemt 
også i Danmark, hvor 2013 blev et år rigt på både ændringer og oplevelser for det danske 
svømmemiljø.  

Endelig implementering af ny struktur 

Med ’Svømmeplan 2016’ blev det allerede i 2012 besluttet, at sportssektionen og 
eliteafdelingen skulle fusioneres til en sportsafdeling. Selve implementeringen blev dog 
først en endelig realitet i 2013.  

De frivillige i den tidligere sportssektion har bidraget meget konstruktivt i overgangen til 
den nye strukturering. Samtidig har filosofien bag fusionen hele tiden været, at den skal 
skabe større sammenhæng, men ikke lave unødvendige ændringer, eftersom 
mesterskabsafviklingen allerede var et velfungerende apparat. Disse to ting har tilsammen 
gjort overgangen forholdsvis gnidningsløs, og svømmerne har fortsat oplevet velafviklede 
mesterskaber af en høj kvalitet. Helt uden udfordringer er en fusion af denne karakter 
naturligvis ikke, og enkelte kiks har der dog været, men der er blevet arbejdet indgående 
med at opretholde et højt kommunikationsniveau. Dette er blandt andet sket ved et 
internatmøde i Vejle i september 2013, hvor repræsentanter fra alle grupper og udvalg i 
sportsafdelingen var til stede og brugte en weekend på, at udveksle idéer og erfaringer.  

Den anden helt store ændring i forbindelse med implementeringen af ’Svømmeplan 2016’ 
var, at hvor der tidligere har været én NTC- og landstræner, er denne rolle nu splittet i to. 
Dette skal sikre, at NTC-træneren kan fokusere 100 % på at optimere træningen for de 
dygtige atleter, der har deres daglige gang på Bellahøj, samtidig med at der er en 
opprioritering af klubarbejdet, som så er landstrænerens primære opgave. Dette bød i 
2013 på et nyt persongalleri i dansk svømning.   

Nye trænere:  

Allerede i slutningen af 2012 stod det klart, at der skulle ansættes tre nye trænere, da 
Paulus Wildeboer opsagde sit engagement på det Nationale Trænings Center (NTC). Der 
skulle findes en erstatning for ham samtidig med, at der qua den nye struktur i 
sportsafdelingen, med en opsplitning af NTC-træner og landstræner, også skulle findes en 
ny mand til sidstnævnte stilling. Slutteligt udløb Bas Jan Stams kontrakt efter VM og 
dermed skulle assistenttrænerstillingen på NTC ligeledes besættes. Der skal lyde en stor 
tak til Paulus Wildeboer og Bas Jan Stam for deres store arbejde med de danske 
svømmere på NTC. De gjorde begge en stor indsats for at få overgangen til nye trænere til 
at foregå så optimalt som muligt for svømmerne.  

I starten af marts 2013 tiltrådte australske Shannon Rollason som cheftræner på NTC. 
Shannon kommer fra en lignende stilling på Australian Institute of Sports, så det er en 
kapacitet af internationalt format, der nu står for den daglige træning af nogle af vores 
dygtigste svømmere. Shannons aftryk i de sidste 10 måneder af 2013 på NTC har været 



   
ganske markant. Ikke alene på det sportslige område, hvor svømmerne på NTC generelt 
har præsteret rigtig fint i 2013, men også på træningsmiljøet som helhed. Under Shannons 
ledelse er NTC blevet et miljø, hvor der stilles krav til at svømmerne tager ansvar for egen 
læring. Som Shannon selv har udtrykt det: ”Det skal være som at gå på universitetet - ikke 
i skole”. Samtidig er de race-taktiske oplæg begyndt at fylde markant mere end tidligere. 
Svømmerne skal i højere grad være bevidste om, hvordan man taktisk/teknisk skal 
svømme de enkelte løb. Det er naturligvis vanskeligt at koge alle Shannons ændringer ned 
til få linjer, men det er et andet center vi står med primo 2014 end vi gjorde året tidligere. 
Dette har samtidig betydet at søgningen blandt svømmere er steget betragteligt. I 2013 er 
Magnus Jakupsson, Daniel Steen Andersen, Daniel Skaaning og Lasse Lykke Nielsen 
således startet op på NTC.  

To måneder efter Shannons tiltrædelse gjorde britiske Nick Juba sit indtog i dansk 
svømning, da han startede som landstræner. Nick kommer fra et cheftræner job i en af 
Storbritanniens mest succesfulde svømmeklubber. Nicks baggrund fra et klubmiljø er 
hurtigt slået igennem i dansk svømning, hvor klubtrænerne er blevet involveret i højere 
grad end tidligere. Inden for Nicks første år ved roret, vil der være benyttet omkring 30 
klubtrænere på enten junior- eller senior niveau omkring landsholdene. Samtidig inviterer 
Nick jævnligt klubtrænerne til møder med information og øget dialog. I 2013 lancerede 
Nick ligeledes Great Danes projektet, som har til formål at løfte dansk herresvømning, så 
vi i fremtiden hyppigere vil se dem på medaljeskamlen.  

Stefan Hansen begyndte 1. august som assistenttræner på det Nationale Trænings 
Center. Stefan kommer fra et job som cheftræner i Gentofte Svømmeklub. Stefan udgør 
sammen med Shannon et stærkt trænerteam, der varetager den daglige træning på NTC.  

Kravtider: 

I sommeren 2013 blev en ny kravtidsmodel indført efter et stort arbejde i Stævneudvalget. 
Det skal især lyde en stor takt til Thomas Stub og Rasmus Vilsgaard for en kæmpe 
arbejdsindsats. Modellen bygger på tre parametre: Hvor er vi niveaumæssigt i Danmark, 
hvor vil vi gerne hen internationalt i de forskellige stilarter og hvordan optimerer vi 
mulighederne for velafviklede stævner. På det sidste parameter er der fortsat nogle 
udfordringer, men det er blevet besluttet at lade modellen løbe et år, så der er et ordentlig 
datagrundlag, inden der eventuelt skal rettes til.  

Dopingdomme: 

2013 blev desværre året hvor dansk svømning blev ramt af ikke mindre end 2 
dopingsager. Mads Glæsner og Frans Johannesen blev begge idømt korte karantæner for 
indtagelse af henholdsvis næsespray og astmamedicin uden nødvendig tilladelse. Al 
doping er naturligvis alvorligt, men det skal retfærdigvis siges, at disse forseelser hører til i 
den mildere ende. Det giver dog stof til eftertanke i forhold til informationsniveauet omkring 
antidoping arbejdet, og dette arbejde er blevet opprioriteret især i forhold til de yngre 
svømmere. Både Frans og Mads er tilbage i poolen og er indlemmet i det danske 
landsholdsarbejde igen.  

  



   
Sportslig succes: 

I 2013 har der været 2 internationale seniormesterskaber, verdensmesterskaberne på 
langbane i Barcelona primo august samt europamesterskaberne på kortbane i Jyske Bank 
Boxen i Herning i december. Der er ingen tvivl om at 2013 var et sportsligt, rigtig fint år og 
både Nick og Shannon fik en rigtig fin debutsæson som danske trænere. Resultatmæssigt 
gik VM bedst, men på mange områder blev det i 2013 det, normalt mindre vigtige, EM på 
kortbane, der står som det essentielle.  

I Barcelona var et meget lille hold afsted. Der var blot 4 svømmere kvalificeret. Det hører 
med til forklaringen, at en skade og en dopingdom muligvis betød en reducering af holdet. 
Det lille hold betød et meget højt serviceniveau, da træner/ekspert til svømmer-ratioen var 
meget høj. Det forklarer ikke alene det meget fine resultat, men det er klart en erfaring, der 
skal tages med i det videre arbejde. Det giver en god ro på holdet, at der er manpower og 
ressourcer nok til at sørge for, at den enkelte atlet føler sig optimeret til de enkelte løb. De 
fire medaljer der blev vundet var en rekord for dansk svømning og viser med al tydelighed, 
at vores erfarne kvindesvømmere på landsholdet, er blandt de allerbedste i verden. 
Mesterskabet bød også på Danmarks første verdensrekord i en olympisk disciplin i over 
60 år. En fantastisk præstation af Rikke Møller Pedersen, som vil stå printet i 
hukommelsen i mange år.  

Sportsligt set var EM-K i Herning en lidt blandet fornøjelse. Danmark fik de ”sikre” 
medaljer, som var forventet på forhånd - måske på nær en enkel - men der gik ikke nogle 
af de fifty-fifty medaljer hjem, som vi har været vant til fra de foregående mesterskaber. 
Kvalifikationen 4 uger før, må vi nok erkende har spillet ind, ligesom det meget store hold 
muligvis har haft en betydning. Med det sagt, så havde mesterskabet en meget positiv 
betydning for dansk elitesvømning. EM-K arrangementet og dets betydning behandles 
andetsteds og skal ikke fylde her.  

Nedenfor er de vigtigste resultatdata for den danske deltagelse sat op.  

 

VM August 2013 Barcelona EM December 2013 i Herning  
 4 Medaljer  

 800 fri K. Lotte Friis (Sølv) 

 1500 fri K. Lotte Friis (Sølv) 

 200 bryst K. Rikke M. Pedersen 
(Sølv)  

 50 fly K. Jeanette Ottesen (Guld) 

 9 Danske rekorder 

 7 finaler 

 DR i alle løb på nær 100 fri og 800 fri. 

 Alle starter svømmer igen om 

 9 medaljer 

 4x50 fri kvinder (Guld) 

 800 fri K. Lotte Friis (Sølv) 

 200 bryst K. Rikke M. Pedersen 
(Sølv)  

 100 ryg K. Mie Ø. Nielsen (Guld)  

 50 fly K. Jeanette Ottesen (Sølv)  

 400 fri K. Lotte Friis (Sølv)  

 100 fly K. Jeanette Ottesen 
(Bronze)  



   
eftermiddagen 

 PB % på 80% hvis vi ser pr. løb 

 2 europarekorder, 1500 fri Lotte Friis og 
200 bryst Rikke M. Pedersen  

 1 verdensrekord, 200 bryst Rikke M. 
Pedersen  

 Nr 9 på medaljestatistikken 

 
 
 
 

 100 bryst K. Rikke M. Pedersen 
(Bronze)  

 4x50 Hold medley Kvinde (Sølv)  

 22 finaler (7 M, 1 mix og 14 K)  

 9 danske rekorder 

 1 europæisk rekord – 100 ryg Mie Ø. 
Nielsen  

 2 mærkværdige verdensrekorder  

 Nr 4 i medaljestatistikken   

 

 

På juniorsiden fik Danmark sin kun fjerde mandlige junioreuropamester, da Daniel Steen 
Andersen vandt 100 fly i polske Poznan. Samtidig var vi lidt uheldige med ikke at få noget 
metal med hjem i drengenes holdkapper, så forhåbentligt er den generation af mænd, der 
skal løfte dansk herresvømning op på niveau med kvinderne, godt på vej.  

Dommerområdet 

v/ Jens-Christian Iversen 

Dommerudvalget har i 2013 afholdt et møde hvor blandt andet bemandingen af de 
forskellige mesterskaber blev koordineret, samt planlægningen af årets 
overdommerseminarer blev diskuteret. Episoder og spørgsmål hvor dommerudvalget har 
lavet sagsbehandling blev endelig evalueret  og konkluderet på dette møde, for at sikre en 
ensartet linje i vores arbejde. Vi får mange henvendelser og spørgsmål løbende og alle i 
udvalget sagsbehandler løbende disse henvendelser.  

Den nye struktur og organisation for Sportsafdelingen blev vedtaget på område mødet i 
maj og dommerudvalget blev ved samme lejlighed udvidet med en person. Året har i høj 
grad været præget af planlægningen og gennemførelsen af EM-K i Herning hvor hele 
udvalget var aktive enten i planlægningen af mesterskaberne eller i selve afviklingen i 
Herning. En kæmpe oplevelse for alle med værdifulde erfaringer og oplevelser, som vi kan 
bruge i vores arbejde med afviklingen af mesterskaberne i Danmark. Men EM-K var også 
en bekræftelse på at danske officials, har et højt niveau også målt i International skala. Vi 
havde en starter og 6 dommere omkring bassinet i Herning samt 4 dommere i Last Call 
Room, med mange positive reaktioner og kommentarer fra LEN TSC.  

Dommerudvalget deltog i Sportsafdelingens strategi seminar i januar hvor nye 
målsætninger blev diskuteret og fastlagt for perioden 2013-2015. 

Dommerudvalget består i dag af Jens-Christian Iversen (Formand), Søren Voller 
(Bedømmeransvarlig), Poul Stougaard og Ove Antonsen (Valgt fra Vest) og Lars M 
Frederiksen (Valgt fra Øst). John  Nelsson hjælper udvalget med at koordinere 



   
overdommerne´s aktivitetslister således vi sikrer at det krævede aktivitetsniveau jvf 
Supplerende Stævnereglement, overholdes. 

Der er i 2013 blevet gennemført 38 bedømmelser på alle kategorier herunder 
unionsdommere, regionsdommere og kluboverdommere. Kim Schmidt blev udnævnt til U-
OD og 11 regions overdommere er udnævnt og udvalget oplever generelt mange 
kvalificerede Regions overdommere, som i de kommende år vil banke på og dermed sikre 
den løbende oprykning og naturlige udskiftning blandt vore Unionsdommere. 

Mentor ordningen har også fungeret i 2013 hvor alle nyuddannede OD har fået tildelt en 
mentor, der virker som hjælp og støtte i den første tid efter gennemført kursus.  

Årets unionsoverdommer seminar blev holdt i Odense som internat kursus hvor vi også 
havde mulighed for socialt samvær fredag aften. Fokus på kurset var her på de nye 
svømmeregler, som netop var vedtaget i Barcelona. Søren Korbo, formand for LEN TSC 
præsenterede de nye FINA regler og Regel Teknisk udvalg de tilsvarende danske 
oversættelse og tolkninger, som blev grundigt diskuteret, således alle var klædt på til 
sæsonens stævner. 

Der har været afholdt seminarer for OD i Øst og Vest, som begge afholdes som et 
aftenarrangement. De nye svømmeregler blev også her grundigt gennemgået og for første 
gang var seminarene  planlagt og gennemført med det samme program og indhold med 
deltagelse af hele udvalget.  

Internationalt har Dansk Svømning igen været godt repræsenteret på bassinkanten i 2013. 
Lene Madegaard deltog ved EJM i Polen og Poul Stougaard deltog ved VM i Barcelona og 
allerede nu ved vi at både Bjørn Brander og Claus V Sørensen er udtaget af FINA til 
Ungdoms OL i Nanjing, Kina hvilket vi skal være både stolte og glade for. Dansk svømning 
er dermed også på dommersiden rigtig godt repræsenteret ved mange internationale 
mesterskaber i 2014.  

Dommerudvalget har i et tæt samarbejde med Regel- teknisk udvalg lavet oversættelserne 
til de danske FINA regler.  

Til slut vil jeg gerne takke udvalget, John Nelsson og Gert Ottesen for en kæmpe indsats 
samt ikke mindst Jens Jensen og Søren Mikkelsen fra Regel Teknisk udvalg for et godt 
samarbejde i 2013. 


