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Indledning 
 
De seneste år har været absolut tilfredsstillende for Dansk Svømmeunion. 
2013 var ingen undtagelse, og året må betegnes som et yderst 
tilfredsstillende år for Dansk Svømmeunion. 
Året sluttede med den hidtil største svømmebegivenhed på dansk grund. EM i 
svømning på kortbane i Herning. Et vellykket mesterskabsstævne, som for 
alvor satte fokus på svømmesporten i Danmark. Et veloplagt publikum – cirka 
24.000 tilskuere i alt – mange danske svømmere og flotte resultater i et EM 
med højt niveau blev bragt direkte ind i stuerne til familien Danmark via en tv-
dækning, som dansk svømning vist aldrig tidligere har oplevet. En 
medieinteresse - også fra den skrivende presse – som vi skal forstå at 
udnytte. Det vil kræve kreativitet og tæt samarbejde mellem klubber og union 
at sikre videreførelse af den interesse, der nu både mediemæssigt og i 
befolkningen, er opstået for dansk svømning. 
Et stort og vellykket arrangement som EM i Herning kan ikke afvikles 
succesfyldt uden alle de frivillige, som har lagt i tusindvis af ulønnede timer i 
projektet. Der kan således ikke siges nok TAK til alle de frivillige for indsatsen. 
Naturligvis også en stor tak til de ansatte i administrationen for alt arbejdet 
med EM både før, under og efter selve stævnet, men også en tak for 
indsatsen i det daglige arbejde. I er også nogle ildsjæle. 
Svømning blev sat på Danmarkskortet i december 2013, Danmark blev sat på 
svømningens Europakort og EM i Herning blev et flot udstillingsvindue for 
dansk idræt. Danmark blev markedsført som et attraktivt sport event arrangør-
land og i den forbindelse skal også rettes en stor tak til vore 
samarbejdspartnere Sport Event Danmark og Herning Kommune samt 
Herning Svømmeklub. 
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EM på kortbane er naturligt nok den begivenhed i 2013, som står klarest 
printet i hukommelsen, men året bød også på mange andre højdepunkter. På 
breddeområdet afsluttede vi det første tre-årige succesrige udviklingsprojekt 
med DIF. Vi overopfyldte alle mål og udvidede i perioden antallet af 
medlemsklubber med 55 og fik en tilgang af aktive medlemmer i klubberne på 
flere end 30.000 medlemmer. Udviklingskonsulenterne brugte EM i Herning til 
målrettet at etablere skolesamarbejder samt skabe tættere kontakt til flere end 
100 medlemsklubber, som fik mulighed for at drøfte yderligere 
klubsamarbejdsmuligheder med unionens konsulenter.  I 2013 blev der 
yderligere sat fokus på skolesvømningsproblematikken – ordet ”Tørsvømning” 
fandt vej til ordbøgerne, og problemstillingen blev markedsført markant under 
Folkemødet på Bornholm.  
 

Vandaktivitet i bornholmske 
rammer i forbindelse med 
Folkemødet. 
 
 
 
AquaSchool konceptet blev 
færdiggjort og søsat i foråret 
2013, og bestyrelsen er meget 
opmærksom på, at over 150.000 
af medlemmerne i 
svømmeklubberne ikke dyrker 
svømning på konkurrenceplan, 

men er medlemmer alene for at motionere, lære at svømme eller blot have 
nogle positive sunde oplevelser i svømmehallen eller i åbent vand. 
Tilbuddene til disse medlemmer og breddeklubberne generelt, har derfor høj 
prioritet. Vi har således nu syv fuldtidsansatte udviklingskonsulenter, som 
klubberne gratis kan trække på. 
 
Også på det elitære område blev 2013 et forrygende år. Vi blev klassificeret 
som Verdensklasseforbund af Team Danmark, og vi havde det 
resultatmæssigt bedste VM nogensinde. Fire medajler - én verdensmester og 
tre sølvmedaljer – og så en verdensrekord oveni. Imponerende flot. Men også 
stor medaljeregn til de danske svømmere ved EM Kortbane. Et flot år for 
dansk elitesvømning. 
2013 blev også året, hvor udspringssporten blev markedsført flot i tv-
programmet ”Stjerner på Vippen”, hvor åbent vand-aktiviteterne nåede nye 
højder, og Trygfondens Kystlivredning igen var synlige og effektive på 
strandene endnu flere steder i Danmark. Og så var 2013 også året, hvor 
Dansk Svømmeunion indgik en fire-årig partnerskabsaftale med Alm. Brand 
Bank. Et sponsorsamarbejde, som vil blive til stor gavn for dansk svømning 
generelt, men som også økonomisk kan udnyttes fordelagtigt af de enkelte 
svømmeklubber. 
Men alt dette og meget mere vil blive omtalt i det efterfølgende. 
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Dansk Idræt generelt – DIF og Team Danmark 
 
Økonomisk har 2013 været et roligt år for dansk idræt generelt – og her 
tænkes alene på Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark.  
 

              
 

 
Året har idrætspolitisk været præget af de store idrætsorganisationers arbejde 
med at positionere sig selv bedst muligt i forhold til Kulturministeriets 
igangværende udredningsarbejde omkring dansk idræt med efterfølgende 
stillingtagen til den fremtidige fordelingsnøgle af idrættens del af overskuddet 
fra Danske Spil. Et arbejde, som bliver færdigt i 2014. 
Dansk Svømmeunion er grundlæggende afhængig af netop disse midler. Vi 
modtager svømmesportens andel af tilskuddet fra Danske Spils overskud som 
bloktilskud fra DIF. Midlerne er afgørende for såvel den administrative drift af 
Dansk Svømmeunion som for aktivitetsniveauet for både bredde og elite. 
Dansk Svømmeunion modtager ikke frie midler fra andre end DIF. I 2013 
modtog vi i alt cirka 8,1 mio. kroner fra DIF fordelt på henholdsvis bloktilskud, 
tilskud fra DIF-Udviklingspuljen samt tilskud til vore udviklingskonsulenter. Og 
derudover kommer rent faktisk væsentlige yderligere tilskud i form af 
eksempelvis delvis betaling af vores regnskabsrevision samt internationalt 
arbejde med mere. I modsætning til bloktilskuddet fra DIF er tilskuddene fra 
Team Danmark øremærket meget specifikt til elite- og talentarbejdet, ligesom 
de økonomiske tildelinger fra Trygfonden alene anvendes til 
livredningsarbejdet 
Dansk Svømmeunion modtager således de offentlige midler, som 
grundlæggende sikrer os en vis handlefrihed, fra DIF. Disse midler fordeles 
blandt samtlige specialforbund efter en fordelingsnøgle, som styres af 
adskillige parametre, blandt andet antallet af medlemmer og aldersfordelingen 
af disse, men i høj grad også af aktivitetsniveauet indenfor både bredde og 
elite, samt kursusaktivitet, klubudviklingsarbejde og meget mere. Og da 
Dansk Svømmeunion er afgørende afhængig af disse midler, er vi naturligvis 
medspiller med DIF i bestræbelserne på at optimere DIF-idrætternes 
økonomiske tildelinger, da det er for disse midler, at Dansk Svømmeunion 
kan videreudvikle svømmesporten og garantere et fortsat højt aktivitetsniveau 
samt sikre den svømmefaglige udvikling.  
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Internationalt – LEN og FINA 
 
Dansk Svømmeunion har i 2013 arbejdet på at deltage i et samarbejde med 
de nationale svømmeforbund i Holland, England, Frankrig og Tyskland i et 
fælles internationalt medarbejderudviklingsprojekt ‘Make a European Splash 
by educating the staff of Swimming Federations’. Projektet er nu et godkendt 
EU-projekt, hvortil EU i december 2013 har bevilget € 250.600. Opstarten 
sker i 2014 og vil strække sig over 1½ år med det hollandske svømmeforbund 
som tovholder. Der vil blandt andet blive afholdt tre seminarer i 2014, heraf et 
i Danmark i efteråret 2014. Dansk Svømmeunion forventer et stort videns- og 
uddannelsesmæssigt udbytte af samarbejdet. 
 
LEN (det europæiske svømmeforbund) 
Dansk Svømmeunion har følgende personer indvalgt i LEN: 
Søren Korbo  -  Formand for Technical Swimming Committee  
Leif Panduro Jensen – Medlem af Technical Medical Committee  
Danielle Keller – Medlem af Open Water Committee 
 
Dansk Svømmeunion lagde allerede i slutningen af 2012 billet ind på at 
arrangere 2nd LEN Learn to Swim Seminar i foråret 2013. Lokaler var bestilt, 
og enkelte foredragsholdere var også på plads. Det lykkedes aldrig at få 
tilsagn fra LEN om de økonomiske betingelser, så til sidst måtte seminaret 
desværre aflyses.  
 

LEN var i 2012 plaget af økonomiske problemer. Blandt 
andet manglende indtægter ved flytning af EM fra 
Antwerpen (BEL) til Debrecen (HUN) samt et indtægtsført 
sponsorat, som aldrig blev betalt, medførte et underskud 
på mere end € 212.000. Allerede tilsagte Clinics og andre 
uddannelses foranstaltninger blev efterfølgende 
annulleret, ligesom den mangeårige aftale om 
svømmeranalyser ved mesterskaberne blev opsagt inden 

aftalens udløb. LENs mangeårige direktør Laszlo Sakadati forlod posten med 
udgangen af marts 2012 og først i forbindelse med LEN Kongressen i 
Edinburgh i slutningen af september blev den nye direktør Paulo Frischknecht 
ansat. 
Kontakten med LEN blev intensiveret hen mod slutningen af 2012, 
efterhånden som forberedelserne til EM Kortbane i Herning gik ind i slutfasen. 
 
FINA (det internationale svømmeforbund) 

Dansk Svømmeunion har følgende person 
indvalgt i FINA: 
Søren Korbo, Technical Swimming 
Committee, Honorary Secretary. 
 
 
 
Søren Korbo – Honorary Secretary i  
Technical Swimming Committee. 
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FINA afholdte tekniske kongresser og General Congress i forbindelse med 
sommerens VM i Barcelona (ESP). Dansk Svømmeunion fremlagde 
forskellige forslag til Svømme-Kongressen, hvoraf nogle blev vedtaget.  
Til General Congress havde vi ligeledes et forslag om brug af 
undervandskameraer til dommerbrug ved store stævner som VM. Forslaget 
havde generelt stor tilslutning fra de største svømmenationer, men grundet 
måden afstemningen foregik på, blev det desværre nedstemt af et overtal af 
primært mindre svømmenationer.   
Til de tekniske komitéer havde Dansk Svømmeunion Jens-Christian Iversen 
som kandidat, da Søren Korbo havde meddelt, at han efter fire perioder eller 
17 år som sekretær i FINAs Svømme-Komité ikke ønskede at fortsætte. Det 
viste sig, at der fra FINAs side blev lagt stort pres på Dansk Svømmeunion for 
at få Søren til at fortsætte. Det blev til mange samtaler både med FINAs 
direktør og internt, som resulterede i, at Søren Korbo igen indtog pladsen som 
sekretær i Svømme-Komitéen. Desværre lykkedes det ikke, at få FINAs 
Bureau til at placere Jens-Christian Iversen i en anden komité, selv om dette 
var blevet stillet i udsigt af FINAs direktør.  
 
 

Økonomi 
 
Året 2013 har været præget af store events, nyudvikling og et generelt højt 
aktivitetsniveau. 
Årsregnskabet udviser et underskud på 830 tkr. Vi har således i 2013 brugt 
nogle af de øremærkede midler fra tidligere års overskud, og egenkapitalen 
indeholder nu 625 tkr til øremærkede projekter, herunder ”alle skal lære at 
svømme” og ny redigering af ”moderne svømning”.  
Vores deltagelse i Folkemødet på Bornholm i juni hvor fokus var på 
”tørsvømning” blev en stor succes. Deltagelsen har medført at vi har indgået 
en fire-årig aftale med TrygFonden om et nyt projekt – ”alle skal lære at 
svømme”.  
Vi har i 2013 foretaget store investeringer i nyt tidtagningsudstyr, dels til brug 
for åbent vand-arrangementer, og dels til afholdelse af mesterskaber. I 2013 
er der endvidere brugt mange ressourcer på at afslutte udviklingsprojektet 
med Danmarks Idrætsforbund.   

Vi vil også huske 2013 for året hvor vi 
indgik en fire-årig partnerskabsaftale 
med Alm. Brand Bank. Kick-off på 
aftalen var EM i Herning, og vi 
forventer os meget af denne aftale. 

 
Konkluderende må det siges, at 2013 igen har været et hektisk år, der især vil 
blive husket for afholdelsen af EM i Herning i december måned. Vi har 
budgetteret med et nul resultat for 2014, og forventer at også 2014 vil blive et 
økonomisk udfordrende år. Dette skal ses i lyset at vores meget offensive 
strategi, specielt på bredde siden. Hertil kommer at vi starter et nyt fire-årigt 
DIF projekt i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund (DGF), hvor vi 
forventer at der skal lægges mange ressourcer.  
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Politisk program 
 
”Svømning for Alle” er Dansk Svømmeunions politiske program for perioden 
2012 -2016. Med dette politiske program lægger Dansk Svømmeunion sig tæt 
op af Danmarks Idrætsforbunds politiske program. Fremtiden byder på en 
række udfordringer fra det offentliges side, fra vores organisation, fra 
befolkningens ønsker til deres fremtidige idrætsdeltagelse og fra verdenen 

omkring os. Vi kommer med nogle bud på hvordan klubberne kan blive endnu 

stærkere i de kommende år og dermed fastholde vores position som det 
tredjestørste forbund under Danmark Idrætsforbund. Vi er ikke kun leverandør 
af fysiske aktiviteter til befolkningen, men også ansvarlige for oplæringen og 
sikkerheden i vand. 
I ”Svømning for Alle” kommer vi både med konkrete initiativer, der skal få flere 
danskere til at svømme og lære at redde liv. Vores ambition er at få flere 
danskere ind i svømmehallerne, ud i havet og i søerne. Og rammerne er sat 
for, at de børn og unge, der er dygtige til deres idræt, får muligheden for at 
dyrke deres talent og dermed kan forfølge drømmen om en dag at marchere 
ind på det olympiske stadion, som en del af det danske olympiske hold. 
 

 
 
 
 
”Dansk Svømmeunion vil 
værne om og styrke 

mangfoldigheden i unionen”.  
I 2012 har Danmarks Idræts-
forbund vedtaget et nyt 
regelsæt for medlemskab af 
Danmarks Idrætsforbund. 
Dette har foranlediget Dansk 
Svømmeunion til at 

igangsætte debatten om nye medlemsformer af Dansk Svømmeunion. I den 
forbindelse drøftes både individuelle medlemsskaber såvel som 
skolemedlemsskaber. 
Udarbejdelse af facilitetsstrategien pågår parallelt med at 
udviklingskonsulenterne rådgiver klubber og kommuner i forhold til renovering 
af eksisterende såvel som etablering af nye faciliteter. 
 
”Dansk Svømmeunion vil have flere til at dyrke svømmeaktiviteter i klubberne. 

Og de to primære målgrupper er de voksne motionister og teenagerne”.   
I 2013 har Dansk Svømmeunion indgået et samarbejde med Dansk 
Gymnastik Forbund og Danmarks Idrætsforbund med projektet ”Vi bevæger” 
med særligt fokus på de unge i foreningerne. Projektets målsætninger er 
klubrekruttering, fastholdelse af t(w)eenagere samt styrke samarbejdet 
mellem Dansk Svømmeunion og Danmarks Gymnastik Forbund. 
Der er igangsat en række tiltag i form af videreudvikling af AquaSchool, hvor 
der er udviklet en proces- og tidsplan for det videre forløb. Danmark Svøm 



Bestyrelsens beretning 2013, Dansk Svømmeunion  
 

 8 

Langt er relanceret og Børnehjertefonden er blevet en ny og vigtig 
samarbejdspartner. AquaChamp mærkerne har fået tilføjet yderligere 
distancemærker. Derudover er der udarbejdet to børnemærker, målrettet leg 
og plask gruppen. Endelige er der i samarbejde med Dansk Skoleidræt 
udarbejdet mærker målrettet skolesvømningen. 
 

 ”Dansk Svømmeunion vil udvikle frivilligheden i svømningen”.   
Bestyrelsen i Dansk Svømmeunion har haft en intern workshop hvor 
grundstenene til den kommende strategi for frivillighedsområdet er blevet lagt. 
Derudover har der i forgangne år været afholdt både tema- og 
netværksmøder over hele landet for de frivillige og ansatte ledere i klubberne. 
Af emner på temamøderne kan nævnes; ”Inspiration til at starte crawlhold for 
voksne”, ”Hvordan starter vi udspring?”, ”AquaSchool – hvordan kommer vi i 
gang?”, ”Vandpolo i din klub”, ”Sportspsykologi og coaching”, ”Skatteregler for 
foreninger”, ”Undersøgelse af danskernes motions- og sportsvaner, med 
særligt fokus på svømning” samt ”Børn med særlige behov”.  
 
Dansk Svømmeunion har afholdt et 
arrangement for unionens egne frivillige ved 
et Tværgående Forum. Årets titel var: ”Bevar 
gnisten – gå efter guldet” med fokus på 
hvordan man bevarer motivationen blandt de 
frivillige. 
2013 var det første år med det Centrale 
Forenings Register som skulle være med til at 
mindske bureaukratiet for de frivillige. Via det 
Centrale Forenings Register skulle klubberne 
alene indberette til medlemsregistreringen en 
gang og ikke som tidligere, til alle 
hovedorganisationerne. Registret er blevet 
positivt modtaget ude i forenings Danmark. 
Udviklingen af et samlet klubudviklingskoncept der indeholder værktøjer, der 
både omfatter elite- og bredde klubber er igangsat i et samarbejde mellem 
udviklingskonsulenterne og sportsafdelingen. 
 
”Dansk Svømmeunion vil styrke sit samfundsmæssige ansvar”. 
Implementeringen af livredningsstrategien, som blev udarbejdet i 2012, er 
godt i gang og følger den planlagte tidsplan. 

 
 
 
DM i livredning ”open water” blev det 
største i mange år, og med 
deltagelse af nye klubber og gæster 
fra andre nationer. 
 
I 2013 valgte Dansk Svømmeunion 
at sætte fokus på søsportsprøven 
igennem livredderdommerkurserne 
og livredderdommerseminarerne.  
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Dette har medført en stigning på 28 procent fra 2012 til 2013 i antallet af 
aflagte søsportsprøver.  
I juni måned deltog Dansk Svømmeunion i Folkemødet som en del af 
livredningsstrategien.  
 
Dette er beskrevet længere nede i denne beretning. 
I forbindelse med livredningsstrategien tog Dansk Svømmeunion kontakt til 
TrygFonden om ”Alle skal lære at svømme”-projektet, der ligeledes er 
beskrevet senere i denne beretning. 
I 2013 tog Dansk Svømmeunion initiativ til etablering af blåt netværk. 
Netværket består af andre specialforbund i Danmarks Idrætsforbund, der 
beskæftiger sig med idrætter på og i vand. Netværkets mål vil være at få 
Danmarks Idrætsforbund engageret i sikkerhedsaspektet ved vandaktiviteter, 
og arbejdet med fælles retningslinjer ved åbent vand aktiviteter. 
I samarbejde med Hovedstadens Svømmeklub er der arrangeret en 
konference med overskriften: ”Svømning i udsatte boligområder”.  
I samarbejde med Danmarks Idrætsforbund har Dansk Svømmeunion 
igangsat et projekt om kvindelige trænere i dansk svømning. Projektet har til 
formål at udvikle, uddanne og fastholde flere kvindelige trænere i 
elitemiljøerne i dansk svømning. Projektet løber over tre år. 
 
 

Faciliteter 
 
Dansk Svømmeunions bestyrelse vedtog i løbet 2013 en ny facilitetsstrategi. 
Herunder blev det besluttet at nedlægge Facilitetsudvalget og rykke den 
daglige interessevaretagelse til administrationen. Facilitetsarbejdet er politisk 
forankret i bestyrelsen. 
 
Gode faciliteter er helt essentielt for vores klubbers virke, og vi skal som 
organisation løbende kunne støtte klubberne i deres bestræbelser på 
optimale adgangsforhold. Grundlæggende er det dog forsat Dansk 
Svømmeunions politiske holdning at svømmehallers drift, vedligeholdelse, 
renovering og nyetablering af svømmehaller er og skal være en kommunal 
opgave. Vores hovedopgave er at definere, støtte og bakke op om 
svømmeklubbernes daglige virke.  
 
Fra januar 2014 er konsulentgruppen opnormeret til syv konsulenter, og 
facilitetsområdet indgår naturligt i gruppens arbejdsområde. Der vil 
fremadrettet være fokus på følgende tre hovedområder: rådgivning til klubber i 
konkrete sager, oplysning og lobbyvirksomhed samt udarbejdelse af en 
strategi for kommunalt samarbejde.  
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Dansk Svømmeunion og Danmarks Idrætsforbund 
 
55 nye medlemsklubber i Dansk Svømmeunion 2011 – 2013. 
 

 
 
Stor succes med udviklingsprojekt, der blev afsluttet ultimo 2013 
Dansk Svømmeunion fik i 2010 bevilget midler til i 2011-2013 at iværksætte 
og gennemføre et udviklingsprojekt ved hjælp af midler fra Danmarks 
Idrætsforbund. Dansk Svømmeunions udviklingsprojekt var et af 16 
udviklingsprojekter DIF søsatte med det fælles mål at skaffe 100.000 flere 
medlemmer i DIF.  
Dansk Svømmeunions udviklingsprojekt havde to indsatsområder. Det ene 
var målrettet en undersøgelse af skolesvømningen i Danmark og hvordan 
Dansk Svømmeunion med sine kompetencer kunne bidrage på området. Det 
andet indsatsområde gik på at udvide tilbuddene på breddeområdet og 
hermed gøre det mere interessant for breddeklubberne at blive en del af 
Dansk Svømmeunion.  
Det var målet at Dansk Svømmeunion i projektperioden skulle vokse med 50 
medlemsklubber, og at man fra Dansk Svømmeunions side skulle bidrage 
med 15.000 medlemmer til det samlede DIF-mål på 100.000. I Dansk 
Svømmeunion fik man i perioden 55 nye medlemsklubber. Den samlede 
medlemsstigning i Dansk Svømmeunion, i perioden, ender på +30.000 
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medlemmer, så man må sige, at Dansk Svømmeunion og klubberne til fulde 
har levet op til de forventninger og mål, man havde fra DIFs side i forhold til 
udviklingsprojektet for perioden 2011-2013. 
Se også bilag 1 side 35. 
 
 

”Alle skal lære at svømme” og ”Skolesvømning” 
 

”Alle skal lære at svømme”. Det mener vi i Dansk 
Svømmeunion i hvert fald. Og det mener vi er så vigtigt et 
budskab, at vi i 2013 blandt andet satte grundstenene til 
et i alt fire-årigt projekt, der forhåbentlig vil være en 
realitet i alle årene fra 2014-2017. Vi ved, at år 2014 i 
hvert fald er godkendt og 2014 skal bruges på at 
videreudvikle projektbeskrivelsen og derigennem forme 
rammer og konkrete aktiviteter i projektet. 
 
I 2013 blev der ”tyvstartet”, da budskabet om at; ”alle skal 
lære at svømme”, blev en del af Folkemødet på 
Bornholm. Og vores tilstedeværelse ved Folkemødet må 
betegnes som en succes – hvor vi via fokuserede 
indsatser, et tydeligt politisk budskab, og begrebet 
”tørsvømning”, fik rettet en solid opmærksomhed på vores 
egentligt enkle budskab.  
 
En vigtig årsag til vores deltagelse ved Folkemødet, er danske kommuners og 
skolers stigende tendenser til at nedprioritere svømning som en del af 
folkeskolen og dermed en vigtig del af danske skoleelevers undervisning. Det 
sker ved at ”tviste” gældende regler for svømmeundervisning i den danske 
grundskole – simpelthen fordi gældende regler gør det muligt. Den tendens 
stiller Dansk Svømmeunion sig ikke tilfreds med, da vi kun kan støtte op om 
at svømning hører til som en af fire grundlæggende færdigheder på niveau 
med at gå, hoppe og cykle. 
 
Den danske grundskole rummer alle børn og derfor er folkeskolen en vigtig 
arena til at sikre at hele den danske befolkning bliver svømmeduelig. At 
folkeskolen er en vigtig arena blev også bekræftet i 
svømmeduelighedsundersøgelsen fra 2007. 
 
Projektet ”Alle skal lære at svømme” bliver et omfattende projekt med mange 
delprojekter – hvor mange? – ja, det vil 2014 vise. I projektet vil folkeskolen 
selvsagt nok blive en vigtig arena.  
 
Og netop folkeskolen blev i 2013 præsenteret for store forandringer fra 
skoleåret 2014/2015. Dets rammer er nye og det er sket som et resultat af en 
ny skolereform, der åbner for nye muligheder, blandt andet 
samarbejder/partnerskaber med det lokale foreningsliv, herunder 
idrætsforeninger. 
 



Bestyrelsens beretning 2013, Dansk Svømmeunion  
 

 12 

I 2013 blev en første udgave af et idékatalog til kommuner, skoler og 
svømmeklubber udarbejdet. Kataloget har af flere omgange bidraget med 
efterspurgt viden og i 2014 bliver der allokeret flere 
ressourcer til skolesvømning. Det sker som et 
resultat af den øgede aktivitet på området og 
derved de flere henvendelser herom, fra vores 
mange medlemsforeninger. Den udvikling blev 
ultimo 2013 understøttet via begyndelsen på et, i 
2014, øget samarbejde med Danmarks 
Idrætsforbund som en del af et projekt, der øger 
DIFs fokus på den danske folkeskole som arena. 
 
 

Elitesvømning 
 
Allerede i september 2012, da Danmark blev tildelt værtskabet for EM på 
kortbane det efterfølgende år, stod det klart at 2013 ville blive et meget 
specielt år for dansk elitesvømning. Det blev også på alle måder et 
begivenhedsrigt år, hvor der på flere områder blev skrevet dansk 
svømmehistorie. 
På det rent sportslige plan var VM på langbane i Barcelona i slutningen af juli 
og starten af august det indlysende højdepunkt. Mesterskabet blev det bedste 
langbane VM i dansk svømnings historie. Der var blot fire kvindelige 
svømmere med, men de holdte sig bestemt ikke tilbage og kom hjem med 
ikke mindre end fire medaljer. Lotte Friis (Sigma Swim Allerød) svømmede to 
sølvmedaljer hjem på 800 m. og 1500 m. fri efter nogle fantastiske fights med 
den olympiske mester, Katie Ledecky. Jeanette Ottesen (Lyngby 
Svømmeklub) blev den mest suveræne verdensmester på 50 m. Det gjorde 
hun naturligvis i specialedisciplinen 50 m. fly. Rikke Møller Pedersen 
(Svømmeklubben FREM) hentede sølv i 200 m. bryst. Rikke slog 
verdensrekord i semifinalen og er dermed den første dansker i over 60 år til at 

være indehaver af en sådan 
rekord i en olympisk disciplin. 
Det danske hold havde en 
fantastisk succesrate, satte 
ni danske rekorder og 
slettede rekorderne i alle løb 
de stillede op i, bortset fra 
100 og 800 m. fri. 
 
 
 
I 2013 spillede EM på 
kortbane også en helt anden 
rolle end det normalt gør. 
Dette skyldes naturligvis at 

mesterskabet var henlagt til hjemlige rammer i Boxen i Herning.  
Sportsligt set var forhåbningerne sat op efter mere end de ni medaljer 
Danmark endte med. Dog skal man ikke glemme, at Danmark blev fjerde 
bedste nation og slog store svømmenationer som Tyskland og England. 
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Samtidig blev mesterskabet en vigtig erfaring for det danske hold, som fik en 
helt unik mulighed for at præstere foran et entusiastisk og fantastisk 
hjemmepublikum.  
Medierne var markant mere på de danske atleter til mesterskabet i Herning, 
end vi nogensinde har oplevet tidligere. Med op mod 600.000 seere blev 
svømning som sport og svømmerne som atleter præsenteret bredere og 
bedre end vi har oplevet tidligere. I forhold til publikumsinteresse og 
mediedækningen gjorde både unge som rutinerede svømmere sig vigtige 
erfaringer ved mesterskabet. Det samme gjorde sig gældende for trænere og 
ledere. Det blev til to danske guldmedaljer i Herning. En i 4x50 m. fri og så 
vandt Mie Ø. Nielsen (Aalborg Svømmeklub) guld i 100 m. ryg i en ny 
Europarekord.  
 

 
Mie Ø. Nielsen med en glinsende EM-guldmedalje i hånden. 

 
Daniel Steen Andersen fra Horsens Svømmeklub stod for en sjældenhed i 
dansk svømning, da han blev den blot tredje danske mandlige europæiske 
juniormester nogensinde. Daniel vandt guldet på 100 m. fly. Danmark havde 
også gode muligheder i holdkapperne for herrer, men var ikke skarpe nok i de 
afgørende øjeblikke, men det tegner under alle omstændigheder lovende for 
den kommende generation af herresvømmere. 
 
Ved udgangen af januar stoppede Paulus Wildeboer som NTC træner. Paulus 
har i sit fireårige virke i dansk svømning haft en enorm betydning for 
udviklingen af dansk svømning og tilblivelsen af de gode resultater perioden 
har budt på. Der skal lyde en stor tak til Paulus for indsatsen. Paulus 
fungerede i stort set hele sit engagement i Danmark som både NTC- og 
landstræner. I forbindelsen med implementeringen af den nye elitestrategi 
”Svømmeplan 2016”, blev disse to funktioner splittet op i to separate stillinger. 
Derved fik Dansk Svømmeunion i 2013 tilgang af to udenlandske 
trænerkapaciteter. Australske Shannon Rollason startede 1. marts som 
cheftræner på det nationale træningscenter (NTC), mens Nick Juba fra 
England startede to måneder senere som landstræner. De to trænere måtte 
starte i galop, da VM i Barcelona var lige om hjørnet. De kom som nævnt 
ovenfor fantastisk fra start med et meget flot mesterskab og de har begge 
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allerede fået sat deres aftryk på dansk svømning. Der var også udskiftning på 
assistenttrænerposten på NTC, hvor Stefan Hansen afløste Bas Jan Stam, 
som naturligvis også skal have en stor tak for sit arbejde på centret. Vi kan 
dog stadig nyde godt af Bas´ kompetencer i dansk svømning, da han i august 
startede som cheftræner i Hørsholm Svømmeforening.  
 
2013 blev det første år uden sportssektionen og en eliteafdeling. Afdelingerne 
blev med implementeringen af ”Svømmeplan 2016” fusioneret til én 
sportsafdeling. En omorganisering af denne kaliber vil altid medføre nogle 
udfordringer, men alle interessenter er gået ind i processen på en konstruktiv 
facon og arbejder ihærdigt på, at få overgangen og den nye afdeling til at 
fungere så optimalt som muligt. Både stævneudvalg, dommergruppen, 
mastergruppen, stævnekoordinatorerne og Wingrodan-gruppen har været 
repræsenteret ved både internat- og endagsmøder, hvor brudflader og 
ansvarsfordelinger i hele afdelingen er blevet diskuteret og behandlet. De 
frivillige i sportsafdelingen skal have en stor tak for deres mange inputs i 
denne overgang og deres positive indgang til en forandring af denne karakter.  
Alt i alt står elitesvømningen i Danmark godt rustet til de kommende år, både 
sportsligt og organisatorisk.  
 
 

Dopingsager 
 
Dansk svømning oplevede i 2013 to tilfælde af positive dopingprøver afgivet 
af danske svømmere. Det er vi i Dansk Svømmeunion meget ærgerlige over. 
Dansk Svømmeunions holdning til doping er krystalklar:  
Vi accepterer ikke på nogen måde doping – vi accepterer ikke brug af ulovlige 
stoffer eller metoder. 
 
Vi har ingen respekt for idrætsudøvere, som vinder sejre via snyd. Og det 
gælder for svømmere – uanset nationalitet – nøjagtig som det gælder for 
andre idrætsudøvere fra alle andre idrætsgrene.  
Når det er sagt, så er der også forskel på dopingforseelser. Personer, som 
bevidst og systematisk doper sig med præstationsfremmende midler, som 
eksempelvis epo, anabole steroider, bloddoping og lignende, skal straffes 
hårdt – de har intet at gøre i fair idrætskonkurrencer. I den anden ende af 
skalaen findes de aktive, som ubevidst eller af beklagelig uvidenhed og/eller 
sløsethed får indtaget et forbudt dopingmiddel. De får en straf, men kan i de 
fleste tilfælde bevare respekten, og kan genoptage deres karriere efter 
udstået straf. Men forhåbentlig nu med en viden og dopingrespekt, som 
forhindrer en gentagelse. 
De to tilfælde i dansk svømning er heldigvis af den sidste kategori. 
Konsekvenserne af dopingmyndighedernes afgørelser er udstået, og vi kan 
igen mødes i øjenhøjde på bassinkanten – nøjagtig som før. Bare meget 
klogere, for prisen er høj. For de berørte har det bl.a. været tab af medalje, 
måske også troværdighed og omverdenens anseelse, hvortil kommer 
idømmelse af karantæne. For Dansk Svømmeunion er prisen for sådanne 
sager risikoen for en uretfærdig mistænkeliggørelse af andre danske 
elitesvømmere samt en utilfredsstillende plet på renomméet. Derfor er vi i 
Dansk Svømmeunion ærgerlige og misfornøjede over sagerne. 
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Vi har intensiveret vores fokus på kommunikationen overfor svømmerne 
omkring dopingreglerne og anvendelsen af medicin og kosttilskud. Og vi 
opfordrer klubber og klubtrænere til ligeledes at øge indsatsen overfor de 
aktives kendskab til dopingreglerne og konsekvenserne ved ikke at kende til - 
og følge - disse, og tage dem 100 procent alvorligt. 
For det er alene den aktive svømmers ansvar, hvad han/hun indtager, og 
hvad der findes i svømmerens krop! 
 
App skaber overblik over medicins dopingstatus 
Bemærk, at Anti Doping Danmark (ADD) har lanceret en app – ”Antidoping”, 
som gør det nemt for danske atleter generelt at holde sig orienteret om dansk 
medicins dopingstatus. 
Ved at downloade app’en får man et hurtigt overblik over al medicin, som 
udgives i Danmark, og man kan få direkte besked, når medicin ændrer status 
i forhold til Dopinglisten. 
 
Antidoping-app’en giver mulighed for at følge de lægemidler, man ønsker at 
holde sig opdateret omkring. Dermed kan man hele tiden sikre sig, at den 
medicin, man bruger, er tilladt.  
Interesserede kan læse meget mere om app’en på ADD’s hjemmeside – 
www.antidoping.dk  
App’en er tilgængelig til iPhone og Android og kan downloades fra 
henholdsvis iTunes App Store og Google Play. 
Med Antidoping-app’en er du altid opdateret på dansk medicins dopingstatus. 
 
 

EM i svømning 
 
Planlægningen og afviklingen af EM i svømning fyldte meget i Dansk 
Svømmeunion i 2013. Rent organisatorisk blev der i efteråret 2012 nedsat en 
styregruppe bestående af repræsentanter fra de tre eventparter – Sport Event 
Denmark, Herning Kommune og Dansk Svømmeunion – samt Herning 
Svømmeklub.  
 

 
 
Caroline Kleemann blev ansat som EM-projektleder – og blev grundet barsel 
afløst af Jakob Staun medio februar 2013.  
Der blev løbende nedsat en række arbejdsgrupper til at varetage 
planlægningen og udførelsen af opgaver før og under eventen. Der blev 
afholdt otte styregruppemøder i projektforløbet – samt i alt fire 
områdeledermøder. 
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Fra Dansk Svømmeunions side var det i planlægningsforløbet foruden 
projektlederne primært Nora Thomsen og EM-praktikant Helena Pedersen, 
der var involveret i EM-opgaverne (kommunikationsopgaver). Som eventen 
nærmede sig blev stadig flere ressourcer allokeret til projektet, ikke mindst i 
form af administrativ assistance i forbindelse med deltagerlandenes 
tilmelding/fakturering. 
Der var stor opbakning fra alle arbejdsgrupper op til og under eventen – dejligt 
at mærke det store engagement fra alle involverede og absolut nødvendigt for 
at kunne gennemføre med så flot et resultat. Under selve afviklingen af EM 
var i alt cirka 350 frivillige engageret – heraf 40 efterskoleelever fra 
Bernstorffsminde efterskole og 70 svømmebørn fra Herning Svømmeklub. 
EM’et har uden tvivl resulteret i en kæmpe oplevelse for de mange frivillige, 
der hjalp til undervejs. Det har helt sikkert også resulteret i venskaber og et 
styrket internt sammenhold på kryds og tværs af klubmiljøerne.    
 
Markedsføring 
I markedsføringen af eventen arbejdede vi med forskellige målgrupper på 
flere platforme og hertil hørende målrettede budskaber. I første omgang 
forsøgte vi at være synlige i det danske svømmemiljø, velvidende, at en stor 
del af billetterne skulle sælges til SvømmeDanmark. Med en række sjove og 
’skæve’ videoer og annoncekampagner, som spredtes viralt på Facebook og 
YouTube, forsøgte vi desuden at ramme generelt sportsinteresserede samt at 
udnytte ’kendiseffekten’ af vores dygtigste kvindelige svømmere. Med 
videospots i S-togene og på de jyske Arriva-stationer nåede vi helt ud til ’Hr. 
og Fru Danmark’ med budskabet om EM i svømning. 

 
EM i svømning blev også et velkommen til 
Harald Bluetooth i Dansk Svømmeunion. 
Eventens maskot blev navngivet efter 
forslag fra Facebook-brugerne, og Harald 
Bluetooth vakte stor jubel hvor end han 
mødte op.  
 
LEN 
Samarbejdet med LEN blev i projektets 
indledende fase besværliggjort af 
udskiftninger på LENs topposter og deraf 
mangelfuldt engagement i EM-
planlægningen fra LENs side. 
Samarbejdet blev dog betydeligt forbedret 
fra august måned og frem mod eventen. 
LEN var på site-inspection i Herning to 
gange i september og oktober – med stort 
udbytte af møderne for begge parters 
vedkommende. Det var dog frustrerende 
at opleve, at en lang række af de fælles 

beslutninger taget på disse møder (og i opstarten af projektforløbet med den 
tidligere LEN direktør) blev underkendt og ændret kort før og under eventen. 
En kilde til mange frustrationer. 
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Sponsorer 
Som en del af samarbejdsaftalen med LEN erhvervede vi (event partnerne) 
50 procent af de kommercielle rettigheder. Med indgåelsen af 
hovedsponsorater med henholdsvis Energi Danmark, Alm. Brand Bank og 
Atea – samt et supplier sponsorat med Sixt Biler – fik vi fuldt udbytte af disse 
rettigheder. Især Alm. Brand Bank var særdeles aktive i aktiveringen af 
sponsoratet, og havde således en stand i Jyske Bank Boxen hvorfra de 
uddelte dannebrogsflag, ’klappevifter’ med videre.  
B&O viste de danske svømmere en flot anerkendelse ved at forære hele 
holdet en gave i form af flotte design høretelefoner. 
 
Åbning/VIP 
Den officielle åbning af EM blev markeret i forbindelse med finalestævnet 
torsdag aften den 12. december med åbningstaler af henholdsvis Hernings 
borgmester, Dansk Svømmeunions formand og LENs præsident. Deltagerne 
og publikum blev desuden vidner til en flot åbningshøjtidelighed med 
musikalsk underholdning af vokalgruppen Postyr Project samt akrobatik 
kombineret med flotte lyd/lys effekter.  
 

 

Åbningsshowet var en smuk start på fire uforglemmelige dage i Herning. 
 

Dansk Svømmeunions protektor HKH Kronprinsesse Mary kastede glans over 
åbningen og uddelte guldmedaljer til de danske kvinder i 4 x 50 m fri (se 
forsidefoto). 
Eventpartnerne havde i fællesskab inviteret gæster til åbningsarrangementet 
– og havde 225 gæster til spisning efter aftenens finaleafsnit. 
 
Side-events og Fanzone 
Der blev lagt mange kræfter i at skabe en stemningsfyldt ‘fanzone’ for 
publikum i Jyske Bank Boxen. I indgangspartiet var der – i stedet for røde 
løbere – rullet blå løbere ud med banetove langs siderne, til at illustrere en 
svømmebane. Dette fortsatte indenfor i Jyske Bank Boxens foyer, hvor der 
var lagt floorstickers på gulvet visende en svømmebane med en svømmer i 
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vandet. Langs denne svømmebane løb en lys-diode i Jeanette Ottesens 25 m 
fri hastighed, så publikum kunne få en fornemmelse af, hvor hurtigt de 
dygtigste atleter svømmer. Fanzonen indeholdt endvidere en udstilling af 
svømmetøjets historie igennem 100 år (udarbejdet af Hernings TEKO 
Center), dansk svømnings Hall of Fame (12 plancher med udvalgte topnavne 
igennem tiden), en X-Box station med svømmespil, et lille bassin med en fun-
ball (som man kan løbe indeni), en stand hvor man kunne få malet dannebrog 
i ansigtet samt et areal på gulvet belagt med såkaldt ’living surface’, som 
reagerede når man trådte på det. 
 

 
Svømningens Hall of Fame – en flot og informativ udstilling. 

 
Stævnegruppe 
Planlægningen og koordineringen af den sportslige afvikling – og kontakten til 
LEN omkring dette – blev varetaget af en stævnegruppe, bestående af 
specielt udvalgte nøglepersoner under ledelse af Jens-Christian Iversen. 
Stævnegruppen løste en lang række opgaver før og under eventen, og viste 
at Dansk Svømmeunion har en række yderst kompetente folk at trække på til 
store opgaver som dette. Der lød stor ros fra LENs side til gruppens 
håndtering af opgaverne. 
Der deltog i alt 559 svømmere fra 41 lande i EM – og dertil cirka 275 
trænere/ledere fra de deltagende lande.  
Disse var indkvarteret på fem hoteller i Herning og tre hoteller i Silkeborg. Der 
blev benyttet mange ressourcer på shuttlekørsel af alle deltagerne til og fra 
hotellerne fire gange dagligt. 
 
Kommunikation og presse set-up 
En nedsat kommunikations-gruppe bestående af i alt ni personer – med 
repræsentanter fra de tre eventparter - bidrog på hver sin måde til 
kommunikationen på diverse platforme og i tryksager, som skulle ligge klar til 
forskellige målgrupper, da det endelig gik løs. Hertil stor assistance fra 
SvømmeSport-redaktionen, fra frivillige kommunikatører og en 
fuldtidspraktikant fra CBS. 
I månederne frem til mesterskaberne benyttedes særligt Facebook (EM i 
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svømning 2013) og SvømmeSport (www.svoem.dk) til at kommunikere om 
forberedelserne med mere. 
Føromtalte Facebook-side nåede i denne periode op på ikke mindre end 
6.400 likes til stor glæde og tilfredshed i kommunikationsgruppen. Samme 
side opnåede en rækkevidde/interaktion på knap 230.000, hvilket er rigtig flot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikationsgruppen 
producerede forskellige 
tryksager til enten udlevering 
eller salg. 
 
 

Under mesterskaberne varetog kommunikationsgruppen løbende 
opdateringer på Facebook, SvømmeSport og den officielle hjemmeside: 
www.herning2013.com. Under eventen blev der hver dag udarbejdet 
pressemeddelelser på både dansk og engelsk.  
 
Med til presse-arbejdet hørte også servicering af den fremmødte presse.  
Knap 190 personer (journalister og fotografer) dækkede EM helt eller delvist 
og havde således brug for gode fysiske arbejdsbetingelser i MCH. Der var i 
den forbindelse indrettet et pressecenter i Hal M, hvor der var alle fornødne 
IT-tekniske foranstaltninger til rådighed.  
 

 
 
En analyse foretaget af Meltwater viser, at mesterskaberne blev omtalt online 
i 26 lande. 

http://www.svoem.dk/
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Host broadcaster var TV2, der således producerede alt livedækning af 
mesterskaberne.  

 
 
Teamet som løftede TV2’s 
broadcast-opgave bestod 
af knap 40 mand.  
 
 
Mesterskaberne blev fulgt 
af i alt 1,8 million danske 
seere, hvilket er et virkelig 
flot resultat. Under 
søndagens finaleafsnit så 
hele 437.000 danske TV-
seere med, da der var flest.  

Ikke færre end 33 tv-stationer valgte at bringe TV-billeder fra EM’et, hvilket 
ifølge LEN er rekord for et EM på kortbane. Således blev vores mesterskaber 
fulgt bredt på TV over hele Europa samt i enkelte lande udenfor Europa. 
Det var første gang at TV2 var host broadcaster på et svømmestævne. Af 
samme grund havde TV2 hentet international rådgivende ekspertise ind med 
henblik på at sikre, at tv-produktionen levede op til standarden for 
internationale svømmestævner. Og det gjorde den! Efterfølgende er kvaliteten 
af transmissionen blev rost til skyerne fra international side. Faktisk er TV2 nu 
blevet anbefalet som broadcaster for fremtidige store internationale 
svømmestævner. Her har andre udenlandske broadcastere åbenbart meget 
at lære.  
 
Samarbejdet med eventpartnerne 
Samarbejdet med Sport Event Denmark, Herning Kommune og Herning 
Svømmeklub forløb rigtig godt gennem hele projektforløbet.  
Herning Kommune bidrog med stor erfaring og know-how fra en lang række 
tidligere internationale events afholdt i Herning/Jyske Bank Boxen. 
 
Svømmesporten opnåede en enorm 
flot eksponering i danske medier – 
ligesom hele event-setuppet og 
stemningen i Jyske Bank Boxen, med 
besøg af i alt 23.896 tilskuere over alle 
fire stævnedage, fik store roser fra 
LEN og de deltagende lande.  
Som LENs præsident, Paolo Barelli, 
efterfølgende udtalte:  
- One of the best ever! LEN and The 
Danish organising committee have set 
new standards for the European short 
course championships. The amazing event set-up, the impressive spectator 
involvement and engaged and skilled volunteers made a home ground that 
has promoted swimming in Denmark and Denmark even more within the 
family of swimming. 
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Kursusafdelingen 
 
Kursusafdelingen har i 2013 haft en fremgang i antallet af kurset set i forhold 
til 2012. Især på livredningskurserne, erhvervslivredderdommer og 
førstehjælpsinstruktører. Men også på Svømningens Grunduddannelse, 
Babysvømning og Diplomtræneruddannelsen. 
 

Kursusafdelingen har i 2013 haft fokus på at udvikle 
kursusadministrationssystemet således at de daglige arbejdsgange 
optimeres. Dette arbejde pågår stadig. 
Udviklingen af træneruddannelserne har især haft fokus på at udvikle 
Hjælpeinstruktør-kurset og kan nu tilbyde Hjælpeinstruktør I og II. 
Udviklingen af officialuddannelserne har især haft fokus på tilretning af 
undervisningsmaterialet. 
Styregruppen for Den Danske Svømme Officialuddannelse har i 2013 
besluttet, at undervisningsmateriale til kursisterne alene udsendes via mail. 
 

Dansk Svømmeunions hjemmeside - svoem.org 
 
Dansk Svømmeunions hjemmeside svoem.org bliver løbende kigget efter i 
sømmene med henblik på at optimere tilgængeligheden på sitet. Med det 
menes, at vi ønsker at gøre sitet så nemt som muligt at navigere rundt på for 
vores medlemmer og med fokus på det indhold som vores medlemmer vil se 
og læse om. Processen er udfordrende, da vi er en stor organisation at favne 
på en hjemmeside. Vi mener imidlertid, at den struktur, som sitet efterhånden 
har fået, er god og brugbar. Vi har en intention om at gøre sitet mindre 
teksttungt og mere visuelt i sit udtryk. Det er noget, som vi allerede har taget 
fat på, og som vi vil fortsætte med fremadrettet. 
 
Besøgstal for www.svoem.org i perioden 1/1-2013 – 31/12-2013: 
501.061 besøg i alt. 
153.768 unikke besøg.   
 
Ovenstående besøgstal siger, i sig selv, ikke alverden. Vi har ikke årene før 
haft mulighed for at hente tilsvarende data. Men for fremtiden vil vi naturligvis 
sammenligne med tidligere års besøgstal og forholde os til udviklingen.  
Vi har været i kontakt med et af de specialforbund i DIF, som i medlemstal 
ligger ganske tæt på Dansk Svømmeunion, Dansk Gymnastik Forbund 
(DGF). I 2013 havde DGF 151.000 medlemmer mens SVØM havde 155.000 
medlemmer. DGF havde på sin hjemmeside (www.dgf.dk) i årsperioden 1/9-
2012 – 1/9-2013 325.429 besøg i alt og 89.094 unikke besøg. 
 
 

Nyhedssitet SvømmeSport - svoem.dk 
 
Det selvstændige nyhedssite www.svoem.dk har nu eksisteret i halvandet år 
og har efterhånden positioneret sig som et af de svømme-nyhedssites, som 
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bliver fulgt af offentligheden – såvel SvømmeDanmark, den danske presse og 
af udenlandske svømmesites. Vi oplever en voksende fokus på 
SvømmeSports interviews fra international side, der oversætter til engelsk og 
gengives på egne sider. 
Konceptet med at have to skribenter/studentermedarbejdere ansat til at holde 
liv i sitet, fungerer stadig. Det giver lidt udfordringer i forhold til at finde tid i 
dagtimerne til at foretage research og opringninger til svømmere, trænere 
med mere. Men generelt hænger enderne sammen, hvilket i høj grad skyldes 
en vilje og et engagement fra skribenternes side, som for øjeblikket udgøres 
af Anna Birkbak og Christian Søes. Sideløbende med de to 
studentermedarbejdere, får vi også assistance i forhold til at opdatere sitet 
med nyheder/links fra udenlandske websites. For øjeblikket er det Mads 
Hjorth, der tidligere har været skribent på SvømmeSport, som varetager 
denne afgrænsede opgave.  
Udgangspunktet for driften af SvømmeSport er månedlige redaktionsmøder, 
hvor idéer og fastlagte stævner indtænkes i redaktionsplaner.  
SvømmeSport ejes af Dansk Svømmeunion, men sitet drives som en 
selvstændig forretning, hvor det i høj grad er op til skribenterne selv – og 
bidragsydere i øvrigt – at præge indholdet. Alle artikler på sitet kan 
kommenteres af læserne. Sitet skal gerne på sigt kunne løbe rundt 
økonomisk udelukkende via bannersalg. Der er stadig et stykke vej, men 
takket være en stigende interesse fra annoncører, går kurven den rigtige vej. 
  
SvømmeSport har i 2013 opnået følgende besøgstal: 
331.780 besøg i alt. 
99.051 unikke besøg. 
 
Besøgstallene på SvømmeSport har naturligvis vigtig betydning – ikke kun i 
forhold til, hvor stor interesse sitet har blandt svømmeinteresserede generelt - 
men også i forhold til den direkte fortjeneste disse besøgstal resulterer i takket 
være bannerannoncering. Fremadrettet vil vi offentliggøre disse besøgstal i 
årsberetningerne. 
 
 

AquaCamps 
 
AquaCamp-konceptet er siden sin ”fødsel” i 2006 stille og roligt vokset i 
popularitet blandt Dansk Svømmeunions medlemsklubber. I 2006 var der 12 
klubber, der hjalp med at starte det hele op. Sidste år, i 2013, var vi oppe på 
48 svømmeklubber, der nu havde taget konceptet til sig. I tabellen længere 
nede i dette afsnit kan udviklingen gennem årene ses. Det er dejligt, at vores 
medlemsklubber synes om konceptet og gerne vil afholde AquaCamps for 
sine medlemmer. I Dansk Svømmeunion mener vi, at det er godt at 
svømmeklubberne kan tilbyde AquaCamps for medlemmerne i den lange 
sommerferie eller i andre af de små ferier, som en pendant til fodboldskoler, 
håndboldskoler og lignende tilbud. På denne måde kan de børn, der elsker 
vand og svømning, vedligeholde deres færdigheder på trods af ferie. 
Ligeledes er det en god mulighed for børn, der ikke til dagligt går til svømning, 
at ”snuse” lidt til, hvad svømning er for en størrelse. 
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Selvom der er stadig flere, der tager AquaCamp til sig, håber vi fortsat på, at 
der vil være endnu flere klubber, der vil benytte sig af dette fine koncept i 
fremtiden. Dansk Svømmeunion ser meget gerne langt flere klubber over hele 
landet blive en del af AquaCamp familien. Dansk Svømmeunions 
udviklingskonsulenter er altid klar til at hjælpe nye klubber i gang med 
processen at udbyde og afvikle AquaCamps. 
 

Oversigt over afholdte AquaCamps fordelt på klubber, antal camps og antal 
deltagere gennem de seneste otte år: 
 

År Antal klubber Antal camps Antal deltagere 

2006 12 13 674 

2007 12 16 1055 

2008 21 28 1344 

2009 26 40 2159 

2010 30 54 2620 

2011 34 63 3485 

2012 42 78 3915 

2013 48 95 4617 

 
Se også bilag 2 side 36 – 37. 
 
 

AquaSchool  
  
2013 var året hvor AquaSchool version 1.0 blev præsenteret for første gang 
på generalforsamlingen i Dansk Svømmeunion. Efterfølgende blev der afholdt 
en masse temamøder landet over. Udviklingskonsulenter samt instruktører på 
svømningens grunduddannelse har ligeledes været på klubbesøg og afvikle 
klubaftener og klubdage hvor klubberne er blevet introduceret til systemet. 
Ligeledes har der været en præsentation af produktet i forbindelse med et 
EKM-arrangement og i forbindelse med et klubarrangement ved SPORT2013 
gallashowet i Herning i januar 2014. 
 
Der har fra dag et af været stor interesse for projektet. I perioden fra maj 2013 
til december 2013 har lige knap 1000 brugere oprettet sig som brugere i 
systemet, og 70 klubber er tilknyttet med en administrator i systemet. Dette 
giver dem mulighed for at udveksle programmer på tværs af instruktørerne i 
foreningerne. 
 
Systemet og øvelserne er blevet taget godt imod af klubberne, og vi har fået 
meget positiv og konstruktiv feed-back fra brugerne. Undervejs har vi via 
dialog med klubberne og på temamøderne skabt os en del af erfaringer i 
forhold til bruger venligheden, hvilket har givet os mulighed for at forbedre 
systemet. Blandt andet har vi tilført en ”redskabs”-funktion, der gør at man i 
en database kan vælge de redskaber til, som man har ude i sin forening og 
derfor kun får øvelsesforslag frem i sin database, der passer til de valgte 
øvelser. 
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Systemet er ligeledes blevet en implementeret del på Svømningens 
Grunduddannelse, så alle vore nyuddannede instruktører får vejledning i 
hvordan de på nettet kan søge viden til deres undervisning i svømmeskolen. 

 
 
AquaSchool 2014 vil byde på en fortsat udbygning af 
systemet. Målet er at der skabes en Facebook-side 
med tilknytning til systemet. Ligeledes har der været 
stor efterspørgsel på klubpakkekurser for alle 
instruktørerne i klubben. Målet er at få etableret et 
decideret klub introduktions pakke-tilbud til de 
interesserede foreninger. Endvidere er det målet i 
2014, at der skal være video og/eller billedmateriale til 
alle øvelser. Der har været stor interesse fra de 
sportslige sektioner, for at de kan være med til at 
præge siden, og der er lavet en aftale med 
udspringssektionen om, at de skal være klar med en 
øvelsesrække til systemet i løbet af 2014. Derefter er 
det målet at få de andre sektioner med på samme 
måde. 
 
Dertil kommer at der i version 2.0, vil blive arbejdet på 

at tilpasse brugervenligheden yderligere i forhold til programdelen ”Mit vand”, 
der primært er for administratorerne i klubberne. 
 
 

Danmark Svøm Langt  
 
I 2013 startede Dansk Svømmeunion et samarbejde med Børnehjertefonden 
om Danmark Svøm Langt. Danmark Svøm Langt blev valgt som 
omdrejningspunkt for samarbejdet, da både Børnehjertefonden og Dansk 
Svømmeunion kunne se mulighederne for at udvikle konceptet og skabe en 
dag i svømningens tegn, hvor der samtidig kunne være mulighed for at samle 
penge ind til Børnehjertefonden, og det arbejde de udfører for hjertesyge børn 
og deres familier. 
Gennem de sidste mange år har Danmark Svøm Langt levet sit eget liv, og 
der er ikke blevet udviklet på konceptet. Dette har også vist sig på antal 
arrangementssteder og deltagere i vandet. Gennem de sidste år har både 
antal af arrangementssteder og deltagere i vandet ligget på samme niveau 
uden markante stigninger eller nedgange. Se også bilag 3 side 38. 
Dette vil vi gerne bryde med i det nye samarbejde med Børnehjertefonden. 
Konceptet er blevet videreudviklet, og med input fra andre interessenter er det 
blevet til et stærkere koncept, hvor vi forhåbentligt kan få endnu flere 
mennesker i vandet den første søndag i oktober, så der kan komme fokus på 
både svømning og Børnehjertefonden. 
Danmark Svøm Langt bliver til Den Store Svømmedag – ”hvert tag betaler 
sig”. 
Den Store Svømmedag vil fortsat være den første søndag i oktober kl. 10.00-
16.00. Det vil stadig være gratis at komme i svømmehallen, men der vil være 
mulighed for at tilkøbe en goodie-bag med spændende ting fra sponsorerne, 
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der støtter op om Den Store Svømmedag. Pengene for disse tasker går 
ubeskåret til Børnehjertefonden. 
 
Der vil være forskellige konkurrencer i løbet af Den Store Svømmedag: 
En regional konkurrence, hvor den region der har fået flest i vandet og har 
svømmet længst vinder.  
En konkurrence, hvor der vinderen er den svømmehal/svømmeklub med flest 
deltagere i vandet og med flest svømmede meter. 
Der vil desuden være andre konkurrencer for de deltagende, med mulighed 
for at vinde spændende præmier. 
 
Til Den Store Svømmedag vil der blive lavet en hjemmeside, kun til dette 
arrangement. På denne side vil man kunne tilmelde sig på forhånd og tilkøbe 
en goodie-bag, se hvordan man kan træne op til dagen, se hvilke sponsorer, 
der støtter op om dagen og meget andet. 
Der vil blive udviklet nyt materiale til dagen – nye plakater, informations 
brochurer, diplomer mm. 
Herunder ses første udkast til plakater til dagen. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsorer 
Der skal findes en hovedsponsor til arrangementet. Denne hovedsponsor 
betaler et årligt beløb og kan få sit navn til at indgå i ”Den Store Svømmedag”. 
Det årlige beløb beregnes ud fra årets deltagerantal og antal svømmede 
meter. 
Det vil desuden være muligt for svømmeklubberne at finde lokale sponsorer, 
der vil være en del af arrangementet. Disse sponsorpenge vil blive fordelt 
mellem klub og Børnehjertefonden. 
Der vil blive udarbejdet færdige kampagnematerialer og 
kommunikationsplatforme som f.eks. logo på hjemmeside, roll-ups og 
pressemeddelelser, så det er nemt for klubberne at skaffe sponsorerne.  
Det er vigtigt at pointere, at det blot er en mulighed for de deltagende klubber 
at operere med denne del. 
 
En vigtig samarbejdspartner ved Den Store Svømmedag er 
Halinspektørforeningen (HI), der vil være mere markant i deres fremtræden i 
forbindelse med denne udvikling af arrangementet. Der vil være større fokus 
på dagen fra deres side, så flere haller går ind i samarbejdet med åbent sind 
og vil være en del af en dag i den gode sags tjeneste, og dermed åbne 
dørene op uden at tage entre.  
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Svømmeholdet og ambassadører 
I forbindelse med Den Store Svømmedag arbejder Børnehjertefonden på at 
danne et svømmehold med hjertesyge børn. Disse børn i alderen 10-15 år, 
skal findes i hele Danmark. De vil blive testet af en læge, så vi er helt sikre på 
at deres helbred tillader deres deltagelse på svømmeholdet. Svømmeholdet 
vil mødes til fællestræninger omkring fem gange om året, og skal selvfølgelig 
deltage på Den Store Svømmedag. Svømmeholdet vil blive markedsført fra 
august 2014 til Den Store Svømmedag i oktober. Dette vil ske gennem både 
tv og aviser, for at skabe et fokus på arrangementet og det faktum, at mange 
hjertesyge børn sagtens kan dyrke idræt. 
Den Store Svømmedag har desuden en ambassadør, ved navn Sarah, der 
selv er hjertebarn og svømmer på højt niveau. 
Ligeledes er Lotte Friis ambassadør for Børnehjertefonden, og der vil blive 
kigget på muligheder for, hvordan hun kan bruges i arbejdet med Den Store 
Svømmedag. 

 
 
Sarah Mariner, der er 
ambassadør for 
Børnehjertefonden  
og Den Store 
Svømmedag. 
 
 
 
 
 

Den Store Svømmedag afholdes søndag, den 5. oktober 2014 i tidsrummet 
10.00-16.00.  
 
 

Klassen Svømmer Langt 
 
2013 var år to for Dansk Svømme-
unions aktivitet for Danmarks mange 
privat- og folkeskoler – ’Klassen 
Svømmer Langt’.  
Igen i 2014 vil vi i Dansk 
Svømmeunion afholde ’Klassen 
Svømmer Langt’, og vi kan derfor efterhånden kalde det for en årligt 
tilbagevendende aktivitet for landets 3., 4. og 5. klasser. 
 
Konkurrencen handler i al sin enkelthed om, at svømme så langt man kan på 
20 minutter på en vilkårlig dag i maj måned. Vinderklassen fra Raklev Skole i 
Kalundborg, blev i skarp konkurrence, fundet primo juni måned. De var den 
klasse, der havde svømmet flest meter per elev i klassen og for det modtog 
de en check på hele 1500 kr. til klassekassen samt bøger og en DVD fra 
Dansk Svømmeunion. Konkurrencens 2. og 3. plads modtog henholdsvis 
1000 kroner og 500 kroner samt samme undervisningsmaterialer. 
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Som tabellerne viser, deltog i 2012 godt 800 elever fordelt på i alt 38 klasser 
fra 19 skoler landet over. Til sammenligning deltog i 2013 i alt knapt 1400 
elever fra 64 klasser og 32 skoler. Det synes at være en rigtig flot stigning, 
ikke mindst i betragtning af den forholdsvis lange ”lockout” som ramte 
folkeskolerne i april-/maj måned. 
 
 

Samarbejde med Dansk Handicap Idræts-Forbund 
 
Dansk Svømmeunion indgik i 2012 et samarbejde med Dansk Handicap 
Idræts-Forbund for to år. 
Aftalen omfatter tiltag indenfor breddeidrætten, hvor det for de to forbund er 
vigtigt at skabe de bedste sportslige rammer for svømning på breddeniveau 
for personer med funktionsnedsættelse. 
I løbet af 2013 har der været afholdt to møder i styregruppen og i den 
mellemliggende periode har der været fokus på rekruttering og strukturering 
af tilbud til udviklingshæmmede samt talentudvikling af fysisk handicappede. 
Der er igangsat udarbejdelse af handleplaner for rekruttering af både 
svømmere med syns- eller fysiske handicap og svømmere med 
udviklingshandicap. 
Det er indgået aftale med TYR om, at DHIF kan være en del af Dansk 
Svømmeunions tøjaftale. 
Dansk Svømmeunion har været medinddraget i udarbejdelsen af 
stillingsopslag såvel som i ansættelsesproceduren af landstræner i Dansk 
Handicap Idræts-Forbund. Der har endvidere været fokus på udarbejdelse af 
et oplæg til et system, hvor personer med funktionsnedsættelse optjener FINA 
points i forhold til verdensrekorden i IPC. Udbredelse af kurser i svømning for 
handicappede formidles også via Dansk Svømmeunions hjemmeside. 
 
 

TrygFonden Kystlivredning 
 
TrygFonden Kystlivredning sæson 2013 
Sæson 2013 åbnede TrygFonden Kystlivredning endnu en livredderpost. så 
Rindby Strand på Fanø nu kunne nu byde velkommen med livreddertårn og 
landets bedste livreddere.  
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Der findes nu i alt 35 livredderposter fordelt over hele Danmark der drives af 
TrygFonden Kystlivredning. 
 
31 reddede liv 
På landsplan blev der udført 26 røde aktioner, som totalt involverede 34 
personer i livsfare, nogle af dem klinisk døde med hjertestop. De tre aktioner 
med dødelig udgang hvor genoplivningen ikke lykkedes, var aktioner hvor 
livredderne blev tilkaldt af alarmcentralen eller badegæster til ulykker udenfor 
livreddernes overvågningsområde. 
Derudover udførtes 4.472 almene førstehjælpsaktioner, hvoraf 52 krævede 
efterbehandling på hospitalet, 2.877 præventive aktioner og 42.270 
oplysningsaktioner. På graferne herunder, ses udviklingen siden 2009. 

 

 
 
176 livreddere arbejdede alt i alt 44.993 timer i den rødgule uniform, hvilket 
giver et gennemsnit på 5,33 arbejdsuger á 48 timer pr. livredder. 
 
LivredderPatruljerne besøgte 
over 150 strande og havne i 
ugerne 27-31 og fik som 
vanligt store besøgstal, 
ligesom TFK bidrager til 
sikkerheden ved en lang 
række events, herunder hele 
åbenvandserien i Dansk 
Svømmeunions regi. 

 
2013 var med andre ord endnu 
en gang en historisk travl 
sæson for badesikkerheden og 
organisationen. 
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Du kan se mere om kystlivredningsafdelingen på www.respektforvand.dk 
Se også bilag 5 side 40. 
 
Succes ved europæiske mesterskaber i IRB 
Lørdag den 21. september afviklede Dansk Svømmeunion og TrygFonden 
Kystlivredning Europæiske IRB Mesterskaber. 

 

 
 

 
 
Stævnet blev afviklet på Amager 
Strand med deltagelse af klubhold 
fra Letland, Polen, Belgien, 
Tyskland, England og Danmark. 
De danske hold kom fra 
TrygFonden kystlivredning og 
stillede op som henholdsvis et 
livredderhold og et instruktørhold.  

Der konkurreres i fire discipliner og en samlet klub konkurrence. Hver klub må 
stille med maksimalt tre starter i hver disciplin.  
 
Stævnet blev en stor succes for TrygFonden kystlivredning. Det lykkedes 
TrygFonden Kystlivredning at vinde i alt fem guld, to sølv og fire bronze 
medaljer. 
I den samlede hold konkurrence blev det til en andenplads for livredderholdet 
og en tredjeplads for instruktørholdet. Der var succes i både herre og dame 
discipliner.  
Vi havde en forventning om medaljer, men at det skulle lykkes for os vinde 
fem guld-, to sølv- og fire bronzemedaljer er langt over vores forventning.  
 
Vi ved, at vi har dygtige livreddere og instruktører, der træner hårdt på at 
redde liv. At de nu er blevet kåret til Europas hurtigste i IRB er vi meget stolte 
og begejstrede over.  
Fra sidelinjen kunne man med fornøjelse se et stævne hvor TFK udstyr, 
mandsskab og organisation viste sit værd i en sport der træner gode 
livredderfærdigheder og 
udvikler vores fælles 
livredderkultur.  
 
Der skal lyde en stor tak til 
alle de involverede i stævnet, 
deltagere der klargjorde og 
pakkede ned, frivillige 
hjælpere, officials og alle der 
mødte op og bakkede 
op. Det gjorde alt sammen 
dagen til noget særligt og et 
arrangement alle kan glæde 
sig over.  
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Vi håber at stævnet vil motivere til at IRB sporten kan udbredes i Danmark og 
finde vej til de gode livredderklubber der allerede findes i Danmark.  
Stævnet har slået en tyk streg under at der i TFK er mange dygtige IRB 
racere. Vi har mange debutanter til stævnet der får meget flotte placeringer. 
Det lover godt mod fremtiden. 
 
 

Åbent vand 
 
Dansk Svømmeunion var involveret i afviklingen af 20 arrangementer rundt 
om i hele landet. Det er fortsat første prioritet, at vi skal arrangere en række 
spændende og folkelige arrangementer, der appellerer til de voksne 
motionssvømmere.  
Generelt oplever vi forsat en voldsomt stigende interesse omkring åbent vand 
svømning som aktivitet. Flere steder landet over er det lykkedes at få 
etableret stabile træningsmiljøer, hvor der trænes i åbent vand henover hele 
sommerperioden.  

 
Christiansborg Rundt var for 
første gang totalt udsolgt og 
samlet havde arrangementet 
inklusiv Krüger Stafetten 
næsten 2400 deltagere. Der 
vil i de kommende år skulle 
arbejdes med at forbedre 
adgangen til havnen, så 
endnu flere kan få lov til at 
deltage i denne fantastiske 
svømmetur i hjertet af 
København.  
 

En aktivitetsgodkendelse af åbent vand-svømningen ved DIF er forsat 
omdrejningspunktet for den samlede indsats med åbent vand svømning. 
Se også bilag 4 side 39. 
 
Tung skygge over Vejle Fjord Svøm 
I 2013 blev vi ramt af en tragisk drukneulykke i forbindelse med Vejle Fjord 
Svøm. Arrangementet begyndte præcis lige så festligt som det plejer og med 
mere end 500 glade deltagere. Men lige så smukt som det hele begyndte, lige 
så dystert endte dagen, da den forfærdelige nyhed for alvor gik op for alle. 
Ulykken har naturligvis påvirket vores organisation dybt og har givet anledning 
til massiv selvransagelse samt detaljeret gennemgang og analyse af hele 
hændelsesforløbet.  
Politiet konkluderede i efteråret, at der var tale om en tragisk ulykke og at 
efterforskningen ikke havde givet anledning til at placere et ansvar hos 
arrangørerne. Der blev således ikke rejst nogen sigtelse i sagen. Det ændrer 
imidlertid ikke ved ulykkens forfærdelige udfald. At afslutte et åbent vand-
arrangement, hvor et menneske har mistet livet, er svært at forstå og svært at 
kapere. Men samtidig med at det at svømme i åbent vand er en fantastisk 
oplevelse, er det også til tider en krævende udfordring, som stiller krav til 
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deltagernes erfaring og fysiske formåen.  
Vi har stor fokus på sikkerheden omkring vores åbent vand-arrangementer, 
og vi justerer og udvikler løbende på elementer, som kan medvirke til at 
forbedre sikkerheden. Det er en proces, som aldrig stopper. Vi kommer 
imidlertid aldrig til at kunne mandsopdække deltagerne i et åbent vand-
arrangement. At svømme disse arrangementer er og bliver på deltagernes 
eget ansvar.  
Drukneulykken sidste år i august har sat sig dybe spor hos os alle. Vi vil gøre 
alt, hvad vi kan, for at en lignende situation aldrig må finde sted. Samtidig 
appellerer vi til, at deltagere i vores arrangementer, altid svømmer med 
respekt for det åbne vand og husker at passe godt på hinanden undervejs.  
 
 

Folkemøde 
 
I juni 2013 satte Dansk Svømmeunion politikere og andre meningsdannere 
stævne på Bornholm, hvor den politiske festival Folkemødet løb af stablen. 
Dansk Svømmeunion ville med deres tilstedeværelse skabe opmærksomhed 
omkring vigtigheden af svømmekundskaber, og satte dermed fokus på, at den 
såkaldte PowerPoint-svømning (svømmeundervisning uden vand) i skolerne 
ikke er en gangbar vej, hvis alle skal lære at svømme. 
 
Redskaberne til at blive hørt på Folkemødet, var forskellige debatskabende 
og involverende aktiviteter. Dansk Svømmeunion udbød svømme-
undervisning i Allinge Havn, fik folk til at fortælle deres historie om, hvor de 
havde lært at svømme og skrive det på postkort, som blev hængt op 
efterfølgende og gav folk mulighed for at tage tørsvømningsbilleder, som 
efterfølgende via det sociale medie Instagram blev uploadet til hjemmesiden 
allesvømmer.dk.  
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Sideløbende var landets svømmeklubber budt ind til at rejse fanen for sagen 
ved ligeledes at poste billeder på hjemmesiden, og gribe muligheden for at 
benytte unionens fokus, til i eget regi at sætte fokus på, at alle skal lære at 
svømme.  
Politikere, meningsdannere, klubmedlemmer og den menige dansker 
markerede deres opbakning til sagen ved at uploade et tørsvømningsbillede.   
179 stk. i løbet af fire dage. 
 

 
Sagen blev ligeledes fulgt op af en pressemeddelelse, som genererede 6 
medieklip. Kampagnen blev understøttet af en hjemmeside, som blev 
etableret i forbindelse med Folkemødet. Siden fik 1000 besøg i løbet af uge 
24, hvor Folkemødet løb af stablen. 
 
 

Fremtidig organisering 
 
Visionen for Dansk Svømmeunion er, at vi vil være Danmarks bedste 
idrætsorganisation. Dansk Svømmeunion er de seneste 10 år vokset 
betragteligt. Det gælder både medlemstallet og antallet af klubber. Endvidere 
er medarbejder-staben udvidet. For 12 år siden ændrede man organisationen 
til en direktør-ledet organisation og flyttede forbundskontoret fra Kolding til det 
dengang nye unionskontor i Farum.  
Økonomien er vokset fra en nettoomsætning på cirka 11 millioner (brutto cirka 
18 millioner) til en brutto omsætning på næsten 57 millioner kroner. I 2008 
fusionerede Svømme Region Øst og Svømme Region Vest ind i et samlet 
Dansk Svømmeunion. Fusionen blev på mange måder en stor 
organisationsforandring, hvor Svømme Danmark gik fra tre bestyrelser, tre 
økonomier til en samlet enhedsorganisation. Det var vigtigt, at der i den 
proces, blev indgået nogle relevante og vigtige aftaler omkring den lokale 
forankring. Heraf opstod breddesektionen, som en kombination af lokale 
regionale aktivitetsudvalg, og en demokratisk baseret breddesektion, 
bestående af frivillige ledere i regionale udvalg og et breddesektions 



Bestyrelsens beretning 2013, Dansk Svømmeunion  
 

 33 

områdemøde i tilknytning til generalforsamlingen. Herudover var 
breddesektionens områdemøde et supplement til de øvrige områdemøder i: 
svømning, synkro, udspring, livredning og vandpolo.  
Kursusafdelingen har udviklet sig positivt, men har en lav udviklingskurve - 
der mangler en stærk strategi og fokus.  
 
Svømmesektionen og eliteafdelingen ”fusionerede” efter generalforsamling i 
2012. Det krævede en vedtægtsændring og elitechefen blev til sportschef. 
Rent praktisk blev den største ændring, at det nationale og internationale 
arbejde smeltede sammen for svømmedisciplinen. Hele den nationale 
mesterskabsstruktur, der førhen blev ledet af frivillige, er nu ledet af 
sportschefen og en række koordinatorer.  
 
Herudover er der arbejdet med mange forskellige strategier: kursus, faciliteter, 
kommunikation, livredning, frivillighed, Svømmeplan 2016 samt det politiske 
program. 
Således er udfordringen og baggrunden; hvordan binder vi en meget 
ambitiøs, og løst koblet organisation sammen til en enklere organisation, der 
skaber endnu mere værdi for klubberne? 
 
Bestyrelsen har besluttet at iværksætte et udviklingsprojekt: ”Fremtidig 
Organisering”. I projektet skal der arbejdes med at tilpasse organisationen til 
nutiden og fremtiden. Analysere; hvad virker, og hvad virker ikke – i forhold til 
klubberne. 
I arbejdet med fremtidig organisering vil klubberne blive bedt om at give input 
via en spørgeskemaundersøgelse, der udsendes til alle klubberne i 
elektronisk form. 
 
Vi skal have en organisation, der ud fra de politiske og økonomiske rammer 
bedst muligt rammer klubberne, så de kan føle sig som medlem af en 
velfungerende organisation, som har stærke ambitioner og som tilbyder 
produkter, som de ikke kan undvære.  
Projektet løber frem til generalforsamlingen 2015, inklusiv en høringsrunde for 
klubberne i slutningen af 2014. Herefter fremlægges det endnu engang for 
klubberne eventuelt med vedtægtsændringsforslag, ved generalforsamlingen. 
Målet er, at Dansk Svømmeunion skal være en organisation, der er endnu 
mere beslutningsdygtig, moderne og attraktiv for medlemsklubberne. 
 
 

Afslutning 
 
2013 har, som allerede indledningsvis nævnt, været et travlt, men et yderst 
tilfredsstillende år for Dansk Svømmeunion. Udviklingen har generelt været 
rigtig god, og det gælder for såvel breddeaktiviteter, uddannelsesaktivitet 
samt for de elitære sportslige resultater. Vi holder et fortsat højt 
aktivitetsniveau, både idrætsligt og på de mere administrative områder.  
Også udviklingen i aktivitetsniveauet i klubberne vurderes som absolut god.  
 
Der har været medlemsfremgang i mange klubber, og antallet af 
medlemsmæssige store klubber, som ansætter lønnet personale til at 
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varetage klubbens daglige drift, er støt stigende. En god udvikling, som i 
større udstrækning muliggør det for den frivillige, ulønnede, medlemsvalgte 
bestyrelse at handle strategisk og anvende egne ressourcer på klubbernes 
fremadrettede udvikling. 
Men hele grundlaget for dansk svømning er fortsat bygget på frivillighed. 
Hverken klubber eller union kan undvære alle de frivillige ildsjæle, som lader 
sig vælge til bestyrelser og udvalg, eller som møder op hver gang der kaldes 
til stævne. Som official, som deltager i klubprojekter eller som forældre, der 
”bare” fylder bilen med svømmere og derved udfylder en transportopgave. 
Tusindvis af frivillige bruger titusindvis af ulønnede timer. Vi ser det hver 
eneste dag i klubberne, og vi så det for alvor under EKM i Herning.  
 
Dansk svømning ville ikke være det, som dansk svømning er i dag, uden alle 
jer frivilliges indsats. I den forbindelse glæder vi os til at arbejde videre med 
Dansk Svømmeunions nye frivillighedsstrategi som I vil høre mere om i 2014. 
Afslutningen på bestyrelsens skriftlige beretning for 2013, er: 
En stor tak til alle involverede i dansk svømning for indsatset i 2013. Tak. 
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Bilag 1 
 
 
Medlemsudvikling i tal for Dansk Svømmeunion i perioden 2001-2012.  
Kilde: DIF. 
 
 
 Medlemstal Medlemsvækst Medlemsvækst % Indbyggere Medlemsandel 

2001 121.828   5.406.632 2,2533% 

2002 122.924 1096 0,90% 5.406.632 2,2736% 

2003 128.197 6273 4,29% 5.406.632 2,3711% 

2004 127.882 -315 -0,25% 5.406.632 2,3653% 

2005 124.976 -2907 -2,27% 5.406.632 2,3115% 

2006 126.218 1243 0,99% 5.420.866 2,3284% 

2007 126.847 629 0,50% 5.433.329 2,3346% 

2008 123.451 -3396 -2,68% 5.475.791 2,2545% 

2009 124.366 915 0,74% 5.511.461 2,2565% 

2010 136.588 12222 9,83% 5.534.738 2,4678% 

2011 146.103 9515 6,97% 5.560.628 2,6275% 

2012 155.930 9827 6,72% 5.580.500 2,7994% 
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Bilag 2 
 
 
Oversigt over udviklingen af AquaCamps fordelt på klubber og deltagerantal 
for de enkelte klubber gennem de seneste otte år: 
 

Arrangerende klub 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

AGF 54 55 126 212 200 175 205 225 

AIA-Tranbjerg, Århus 61 47 29           

Allerød Svømmeklub 175 174 175 165 218 291 328 301 

Auning     50           

Birkerød Svømmeklub     155 165 180 230 240 240 

Bjerringbro Svømmeklub               30 

Dragsholm Svømmeklub         21 31 36 40 

Delta Svøm, Fredericia         62 60 45 55 

Esbjerg Svømmeklub 44 39 50 65 83   110   

Farum Familie Svøm     31 43 42 42 45 45 

Farum Svømmeklub               48 

FREM Odense           38     

Frederiksværk Svømmeklub             40 80 

Gentofte Svømmeklub           147 160 208 

GI40Hermes/Hovedstadens Sv.k. 69 81 111 123 190 135 140 231 

Haderslev Svømmeklub 74 73   63 65 75 80 110 

Haslev Svømmeklub             44 50 

HEI Svømmeafdeling               20 

Helsinge Svømmeklub           50 100   

Helsingør Svømmeklub           51 61   

Herning Svømmeklub     79 191 193 192 192 200 

Hillerød Svømmeklub        64 66 95 12 217 

Hobro Svømmeklub       45 91 109 124 102 

HOG Svømning               65 

Holbæk Svømmeklub   31 33           

Holstebro Svømme-Club 40 60 59 61 62 64 60 64 

Horsens Svømmeklub 63 35 64 77 67 100 106 150 

Jarl Arden               50 

Jyllinge IF, svømmeafdeling               74 

Kjellerup Svømmeklub             53 54 

Korsør Svømme-og Livredn.klub               30 

Køge Svømmeklub     103 121 121 150 146 152 

Lyngby Svømmeklub 30 35   123 194 285 265 252 

Lyseng Svømmeklub             61 60 

Lystrup If       35 92 101 128   

Multiatleterne/Bramming               90 

Næstved Svømmeklub       35         
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Arrangerende klub 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

O.S.L.F       23 66 81 68 55 

Odense Svømme Klub         51 63 60 63 

Odsherred Svømmeklub           75 68 45 

Orient Svømmeklub, Rødovre 20 22   51 60       

Pingvinen, Støvring     50 63 60 64 51 69 

Ringe Svømme-Klub (R S K) 44 36 45 52 60 94 64 80 

Skanderborg Svømmeklub     35           

Skovbakken Svømning           40 104 120 

Slagelse Svømmeklub     45 100 66 90 101 95 

Slangerup Svømmeklub       22 90 126 164 142 

Svømmeklubben Nord           23 15 50 

Svømmeklubben SHS - Stevns     50 70 65 80 60 80 

Svømmeklubben Syd         15     20 

Svømmeklubben Vest Brøndby             46 65 

Tempo             48 96 

Vejle Svømmeklub Triton   46 54 75 106 130 120 136 

Viborg Svømmeklub               43 

Vildbjerg Sportsf. Svømmekl.         34 32 20 40 

Ølgod Svømmeklub             35 35 

Aalborg Svømmeklub           27 60 80 

Aars Svømmeklub             50 60 

  674 734 1344 2044 2620 3346 3915 4617 

Rød= Aqua Camp i vinterferien         

Blå = ny klub i 2013         

Grøn= Aqua Camp i efterårsferien        
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Bilag 3 

 
 
Oversigt over deltagende svømmeklubber/svømmehaller i Danmark Svøm 
Langt 2013 – i alt 34 arrangementssteder. 
 
Arden-Hallerne Billund Svømmeklub Bjerre Herreds 

Svømmeklub 

Blåvandshuk Svømmeklub Brædstrup Svømmeklub Farsø Svømmeklub 

Frederikssund 
Svømmeklub 

Gudme Svømmeklub Harlev Idræts Klub 

Haslev Svømmeklub Hinnerup-badet Hornslet IF 

IF Lyseng Svømning Kjellerup Svømmeklub Lystrup Svømning 

Malik/Nuuk Svømmeklub Nakskov Svømmeklub Odense Svømme- og 
Livredningsforening 

Ribe Svømmeklub Roskilde Svømning Rønne Svømmeklub og 
Gudhjem Svømmeklub 

SHS-Stevns/Stevnsbadet Slangerup Idræts- og 
Kulturcenter og 
Slangerup Svømmeklub 

Solbjerg IF 
Svømmeafdeling 

Solrød Svømmeklub Sæby Svømmeklub - 
SSK 

Svømmeklubben Rask 

Svømmeklubben Koral Svømmeklubben Plask Svømmeklubben 
Søhesten 

Svømmeklubben Triton 
Ballerup 

Videbæk Svømmeklub Vordingborg svømmehal 
/Vordingborg Svømmeklub 

Østervrå Idrætsforening   

 
5.249 personer prioriterede at deltage i den landsdækkende svømme-
begivenhed. I alt blev der svømmet 9.081.432 meter i svømmehallerne. 
Distancen svarer til at der blev svømmet fra Esbjerg til Mexico. 
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Bilag 4 
 
 
Deltagerudviklingen for åbent vand-arrangementer i perioden 2006 – 2013: 
 
 

Arrangement 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fjordsvøm - Vejle 150 200 200 350 460 478 503 518 

Odense Open Water 70 70 
      

Amager Open Water 17 70 115 135 135 157 162 201 

Christiansborg Rundt 260 500 600 1.000 1.100 1.081 1.105 2.040 

Krüger Stafetten 
    

160 212 148 340 

Silkeborg Open Water 25 
  

50 60 100 79 106 

Limfjordskrydseren 
 

200 220 250 232 292 301 364 

Randers Open Water 
  

135 160 172 217 242 296 

Vikinge Svøm - Roskilde 
   

110 175 217 202 257 

Holstebro Open Water 
  

50 70 70 78 69 35 

Open Water - Testsvømning 
    

79 
 

120 215 

Århus Open Water 
    

38 51 48 41 

Esrum Open Water 
    

240 253 300 201 

Palmestranden Open Water 
      

79 88 

Herning Open Water 
      

75 0 

Rold Skov Open Water 
      

100 115 

Race by the Sculpture, Aarhus 
      

156 

Kolding Open Water 
       

77 

Sønderjysk Open Water 
       

57 

Mariagerfjord Open Water 
       

91 

 
522 1040 1320 2125 2921 3136 3533 5198 
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Bilag 5 
 
 
Kort over fatale drukneulykker i Danmark 2001-2011, opdelt på udvalgte 
aktiviteter. 
Kortet viser dødsfald blandt personer med fast bopæl i Danmark samt 
udlændinge druknet i Danmark. 
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TILLÆG 

 

Internationale sportslige resultater 
 
Svømning 
 
VM, Barcelona, Spanien 
Fire medaljer.  
800 m fri, Lotte Friis (sølv). 
1500 m fri, Lotte Friis (sølv). 
200 m brystsvømning, Rikke Møller Pedersen (sølv).  
50 m butterfly, Jeanette Ottesen (guld). 
 
Nummer ni i medaljestatistikken. 
 
Ni danske rekorder. 
Syv finaler. 
DR i alle løb på nær 100 m fri og 800 m fri. 
Alle starter svømmer igen om eftermiddagen. 
PR procent på 80, hvis vi ser pr. løb. 
To Europarekorder: 1500 m fri (Lotte Friis) og 200 m brystsvømning (Rikke 
Møller Pedersen). 
Én Verdensrekord: 200 m brystsvømning, Rikke Møller Pedersen. 
 

EM kortbane, Herning 
Ni medaljer. 
4 x 50 m fri kvinder (guld). 
800 m fri, Lotte Friis (sølv). 
200 m brystsvømning, Rikke Møller Pedersen (sølv). 
100 m rygsvømning, Mie Ø. Nielsen (guld). 
50 m butterfly, Jeanette Ottesen (sølv). 
400 m fri, Lotte Friis (sølv). 
100 m butterfly, Jeanette Ottesen (bronze). 
100 m brystsvømning, Rikke Møller Pedersen (bronze).  
4 x 50 m holdmedley kvinder (sølv). 
 
Nummer fire i medaljestatistikken. 
22 finaler (syv herrer, én mix og 14 damer). 
Ni danske rekorder. 
Én Europarekord: 100 m rygsvømning, Mie Ø. Nielsen. 
To verdensrekorder. 
 

EJM, Poznan, Polen  
To medaljer. 
100 m butterfly, Daniel Steen Andersen (guld). 
50 m butterfly, Daniel Steen Andersen (bronze). 
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Nummer 12 i medaljestatistikken. 
 
Finaler 
Morten B.Hansen, 100 m fri (syvendeplads). 
Magnus Westerman, 100 m fri (sjetteplads). 
Julie Levisen, 100 m fri (sjetteplads). 
Daniel Steen Andersen, 50 (tredjeplads) + 100 m butterfly (førsteplads). 
 
Holdkapper 
4 x 100 m fri herrer (fjerdeplads). 
4 x 100 m fri damer (ottendeplads). 
4 x 100 m fri mix (femteplads). 
 

NJM/NM 2013, Færøerne 
19 guldmedaljer. 
14 sølvmedaljer. 
15 bronzemedaljer. 
Næstbedste nation efter Norge. 
 

NÅM 2013, Island 
28 guldmedaljer (ud af 31 mulige). 
20 sølvmedaljer.  
10 bronzemedaljer. 
 
PR procent: Piger – 52,8 procent, drenge - 56,4 procent. Samlet: 54,6 
procent. 
 
Klart bedste nation. 
 
 

Livredning 
 
EM, Noordwijk, Holland  
Guld: Katrine Zinck Leth Espensen og Line Præst Lauridsen - Board rescue. 
Sølv: Olivia Burmester, Line Præst Lauridsen, Julie Fischer Vinther 
Christensen og Katrine Zinck Leth-Espensen - Rescue tube rescue race. 
Bronze: Olivia Burmester – beach flag. 
 
A finale: Katrine Zinck Leth-Espensen, Board race (femteplads).  
A-finale: Ronnie Dalsgaard ,100 m bjærgning med redningstorpedo 
(ottendeplads). 
A-finale: Damernes 4 x 50 redningsmedley (femteplads). 
 

EJM, Riccione , Italien 
A-finale: Julie Fischer Vinther-Christensen - Beach flag (ottendeplads). 
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TrygFonden Kystlivredning 
 
IRB EM 21.september 2013 på Amager Strand 
Tube Rescue kvinder 
Guld Surf Lifesaving Denmark Instructors  
Sølv Surf Lifesaving Denmark Lifeguards  
 
Tube Rescue Mænd 
Guld Surf Lifesaving Denmark Instructors  
 
Mass Rescue kvinder  
Bronze Surf Lifesaving Denmark Lifeguards  
 
Mass Rescue mænd 
Guld Surf Lifesaving Denmark Instructors  
Bronce Surf lifesaving Denmark Lifeguards  
 
Team Rescue kvinder 
Sølv Surf Lifesaving Denmark Lifeguards 
 
Team Rescue mænd  
Bronce Surf Lifesaving Denmark Instructors 
 
Single Rescue kvinder  
Guld Surf Lifesaving Denmark Lifeguards 
Bronce Surf Lifesaving Denmark Instructors 
 
Single Rescue mænd  
Guld Surf Lifesaving Denmark Instructors 
 
Total medaljer: fem guldmedaljer, to sølvmedaljer, fire bronzemedaljer. 

 


