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1. Dansk Svømmeunion vil værne om og styrke mangfoldigheden i unionen. 

1.1. Dansk Svømmeunion bakker op om, at DIF arbejder for at få vedtaget et nyt regelsæt for medlemskab af DIF og Dansk 

Svømmeunion, der sikrer, at Dansk Svømmeunion bedre kan tage højde for nye idrætstendenser og nye måder at organisere 

idræt på. 

 
Initiativ Målsætning Status marts 2014 

DIF’s bestyrelse vil stille forslag på 
DIF’s årsmøde i 2012 om ændrede 
regler for at opnå tilknytning til DIF 

Såfremt dette vedtages vil Dansk Svømmeunion 
implementere dette og eksempelvis give mulighed for at 
virtuelle klubber, kystlivreddere og åbent vand 
svømmere kan opnå direkte medlemskab af Dansk 
Svømmeunion.  

Forslaget blev forelagt på DIF´s årsmøde i maj 
måned, 2012 og blev vedtaget. 
Udkast om enkeltmedlemsskaber og skoleformer er 
OK – nyt møde afventer. 
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1.2. Dansk Svømmeunion vil arbejde for en udvikling af vores mange discipliner for at fastholde og styrke vores mangfoldige 

idrætstilbud. 

Initiativ Målsætning Status marts 2014 

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

Analysen skal være gennemført med udgangen af 
2012.  
Herudover afholdes årlige udviklingssamtaler for de 
enkelte discipliner.  
Administrationen skal i højere grad støtte de enkelte 
discipliner både administrativt og fagligt. 
www.svoem.org skal være en integreret del af denne 
indsats.  

Ny politik for sportslige sektioner implementeret i 
2013. 

 

  

http://www.svoem.org/
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1.3. Dansk Svømmeunion skal arbejde på, via facilitetsstrategien, at sikre mere vandtid til alle discipliner i Dansk Svømmeunion. 

 
Initiativ Målsætning Status marts 2014 

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

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

Bestyrelsen har for 2014 afsat yderligere ressourcer 
til konsulentbistand til klubberne på facilitetsområdet. 
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2. Dansk Svømmeunion vil have flere til at dyrke svømmeaktiviteter i klubberne. 

2.1. Dansk Svømmeunion vil arbejde for, at der i klubberne udvikles en mangfoldighed af fleksible tilbud, der kan 

tiltrække/fastholde voksne motionister og teenagere 

 
Initiativ Målsætning Status marts 2014 

Ved hjælp af det forpligtende 
samarbejde (DIF udviklingsprojekt) 
tilbyde differentieret kontingentstruktur 
og attraktive startpakker til nye klubber 

Udviklingsprojekterne skal som mål have at øge antallet 
af SVØM-medlemmer med mindst 15.000 ved 
udgangen af 2014. 
 
Gennemføre 50 klubbesøg hvert år i mindst 50 klubber 
Årligt gennemfører 20 klubudviklingsprojekter 
 

Projektet er afsluttet ultimo marts 
 
Nyt udviklingsprojekt igangsat, per 1. januar 2014. 
Det er et samarbejdsprojekt med Danmarks Idræts 
Forbund og Danmarks Gymnastik Forbund; ”Vi 
bevæger” som omfatter tre delprojekter; T(w)een-
agere, rekruttering og samarbejde.  

Udvikle Svømningens Instruktør 
uddannelse til trænere (målgruppen 
voksne motionister) 
Udvikle koncept for crawlkurser og 
åbent vand kurser 

Kurserne er udviklet og der afholdes årligt et instruktør 
kursus for voksen motion og åbent vand samt seks 
crawlkurser. 
 

Kurset Start2crawl er udbudt i foråret 2014 og for 
nuværende afviklet to gange. 
Åbent vand samt sikkerhedskurser bliver udbudt 
senere på foråret 2014. 
Udgivet bogen: ”Kom i form med svømning” i marts 
2014. 

Tilbyde åbent vand arrangementer; 
målgruppen er både teenagere og 
voksne. 

I 2012 afholdes (i samarbejde med lokale klubber) 
mindst seks arrangementer. I resten af perioden 
afholdes mindst otte arrangementer om året. 

Planen for 2014 ligger på www.svoem.org. Der er p.t. 
planlagt 17 events. 

Udvikle Aqua Teen koncept 
(målgruppen 13-18 årige). 

I 2012 afholdes (i samarbejde med lokale klubber) 
mindst seks arrangementer. I resten af perioden 
afholdes mindst otte arrangementer om året. 

Opgaven indgår som en del af DGF/SVØM 
Udviklingsprojektet. 
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2.2. Dansk Svømmeunion vil arbejde for at udvikle nye servicetilbud, der kan tiltrække/fastholde især breddeklubber. 

 

 

  

Initiativ Målsætning Tidsplan 2012 – 2016 

Udvikle platform til 
undervisningsplanlægning i klubberne 
(Aqua School). 
 

Klar til testning i 2012, løbende webbaseret udvikling i 
perioden, skal være gratis for klubberne.  
 

I skrivende stund benytter 70 klubber Aqua School og 
mere end 1000 personer har fået et login til systemet. 
Der arbejdes på at skaffe finansiering til yderligere 
udvikling af konceptet. 

Relancere konceptet Danmark Svøm 
Langt i samarbejde med Kræftens 
Bekæmpelse. 
 
Fra 2014 er samarbejdspartneren 
Børnehjertefonden. 

Vidunderlivet kampagnen fortsætter i 2012, Danmark 
Svøm Langt skal markedsføres massivt i 2012.  
 
Nyt koncept klar til 2014 i samarbejde med 
Børnehjertefonden. 

Samarbejdet med Børnehjertefonden fortsætter i 
2014. Oplæg om dette sker på Generalforsamling. 

Udbrede Aqua Champ mærkerne i 
langt flere klubber. 

Ved udgangen af perioden bruger alle vores 
medlemsklubber Aqua Champ mærkerne. 

Mærkerne er udviklet. Mærkerne markedsføres ved 
alle lejligheder, hvor konsulenterne kommer ud. 
Ligeledes på vores grunduddannelser og via SVØM 
Update. 
Markedsføringen er endvidere sket via mail til alle 
klubber. 

Videreudvikling af Aqua Champ 
stævnekonceptet. 

Konceptet omskrives. Opgaven er prioriteret til primo 2015. 

Aqua Konference afholdes i 
forlængelse af NEG konferencen. 
Konferencen afholdes i ulige år på 
nationalt plan. 

Afholdes i efteråret 2013. Konferencen afholdes sammen med Aqua Clinic i 
weekenden den 12.-14. september 2014 i Billund. 
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3. Dansk Svømmeunion vil udvikle frivilligheden i svømningen. 

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

uddannelse og social baggrund. 

 
Initiativ Målsætning Status marts 2014 

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

Dansk Svømmeunion har udarbejdet en 
frivillighedsstrategi inden udgangen af 2013. 

Første udkast til Frivillighedsstrategi er på 
bestyrelsens møde den 7. -8. marts 2014. Skal 
endeligt godkendes på bestyrelsens møde i april.  
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3.2. Dansk Svømmeunion vil arbejde systematisk med kompetenceudviklingen af frivillige både i svømmeklubberne og i unionen 

  
Initiativ  Målsætning Status marts 2014 

Dansk Svømmeunions 
uddannelsessystem skal have et 
grundigt service tjek herunder om det 
er tidssvarende (køn, alder, 
uddannelse og social baggrund)   

Initiativet skal være afsluttet senest ved udgangen af 
2014.   

Administrationen har udarbejdet et oplæg. Projektet 
afventer bestyrelsens afklaring/godkendelse efter 
eventuelt organisationsændring. 

Dansk Svømmeunion afholder årligt et 
tværgående seminar for alle interne 
frivillige i unionen. Indholdet på 
seminaret er kompetenceudvikling. 

Årligt. Tværgående Forum afholdt den 17.-18. januar 2014 
med 43 deltagere fra udvalg og sektioner. 
 
 

Dansk Svømmeunion skal udvikle et 
samlet klubudviklingskoncept der 
indeholder værktøjer, der både 
omfatter elite og bredde klubber. Et af 
værktøjerne skal være standard 
stillingsbeskrivelser for både ansatte og 
frivillige i klubberne. 

Se under initiativ. Der har været afholdt møder mellem sportsafdelingen 
og udviklingskonsulenterne, hvorefter der er nedsat 
en arbejdsgruppe. Denne gruppe har afholdt det 
første møde og har udpeget de klubber som foreslås 
værende en del af projektet. 
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3.3. Dansk Svømmeunion vil bidrage til at samfundets barrierer mindskes og at samfundets incitamenter højnes for at være 

frivillige i sporten.  

 

Initiativ Målsætning Status marts 2014 

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

Udvikling af Klubmodul og andre IT systemer. Projektet afventer analyse. 
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4. Dansk Svømmeunion vil styrke sit samfundsmæssige ansvar. 

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

livredningsstrategi. 

 
Initiativ Målsætning Status marts 2014 

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

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

De seneste år er deltagerantallet ved DM i livredning 
(åbent vand) steget med 100 procent i 2012 og med 50 
procent i 2013.  
Antallet af klubansøgere til SVØMs ”Kom i gang med 
livredning klubpakke, er stigende. 

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

Ny grundlæggende livrednings instruktør og træner 
uddannelse skal være klar i 2012. 
  
Der er 100 deltagere ved DM i livredning i 2014. 
 
Antallet af dedikerede livredderhold stiger fra at findes i 
16 procent af klubberne til 30 procent. 

Der udbydes en livredderinstruktør uddannelse den 
11. maj i samarbejde med KVIK Kastrup Svømmeklub.  
 
Der er afviklet temamøde om livredningsaktiviteter i 
svømmeklubben den 3. marts. Her var høj tilslutning. 
 
Livredningssektionen underviser på andet år på 
Svømningen Grunduddannelse i 
livredningsaktiviteter i svømmeklubben. 
 
Der er udarbejdet børnediscipliner til DM, og der er 
inviteret bredere ud til klubberne, samt på de sociale 
medier. 
 
Der er p.t. cirka 8-10 klubber med deciderede 
livredningshold. Flere klubber arbejder med 
livredningsaktiviteter integreret i den almindelige 
svømmeundervisning. 
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Initiativ Målsætning Status marts 2014 

Dansk Svømmeunion skal arbejde med 
kommunikation, dagsordensættelse og 
lobby. 

Antallet af omtaler af livredning i medierne hvor Dansk 
Svømmeunion er nævnt stiger med 100 procent i 
perioden. 
 
Fra og med 2012 afholder det nye bade- og 
vandsikkerhedsnetværk to møder årligt og der er 
kontakt til netværket 10 gange årligt. 
 
Der er årligt kontakt til fem folketingspolitikere.  

Drift af bade- og vandsikkerhedsnetværket fortsætter 
i 2014. 

Samarbejde med TrygFonden. Organisatorisk skal Dansk Svømmeunion og 
TrygFonden i fællesskab varetage følgende områder i 
”livredningsuniverset”. 
 
Varetage den operationelle del af Trygfonden 
Kystlivredning. 
 
Oplysningsopgaverne i forbindelse med vandsikkerhed. 

Dansk Svømmeunion deltog på Folkemødet 2013. 
Dansk Svømmeunion og TrygFonden har primo 2014 
igangsat et fælles projekt: ”Alle skal lære at 
svømme”. Projektet er en fire-årig aftale, hvor blandt 
andet danskernes svømmeduelighed igen skal 
undersøges. Svømmeduelighedsanalysen er en 
opfølgning på analysen i 2007.  
TrygFonden Kystlivredning vil i 2014 drifte 36 
livredningsstationer i Danmark. 
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4.2. Dansk Svømmeunion skal arbejde med integration. 

Initiativ Målsætning Status marts 2014 

Dansk Svømmeunions 
udviklingskonsulenter identificerer en 
række integrations projekter. 
Alle projekter skal være i en 
partnerskabs relation med en 
svømmeklub og/eller en kommune.  

I perioden skal der være gennemført bæredygtige 
integrationsprojekter i følgende byer: København, 
Odense, Århus og Ålborg.  

Handikapsvømning indgår som en del af 
samarbejdsaftalen med DHIF. Endvidere er der 
igangsat en version 2 af ”Vollsmose svømmer”. 

Ligestillingsansvarlig (se noter fra 
møde med Else Trangbæk). 
 
Frafaldsanalysen. 

Hvordan fremmer vi ligestilling og mangfoldighed i 
Dansk Svømmeunion og i klubberne. 

Projektet er igangsat. Udpegning af deltagere fra 
svømmeklubberne foregår henover den næste 
måneds tid. 
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4.3. Dansk Svømmeunion skal arbejde med at fremme svømning i folkeskolen. 

 
Initiativ Målsætning Status marts 2014 

Dansk Svømmeunion skal i 

samarbejde med DIF færdiggøre 

skolesvømningsprojektet. 

Syddansk Universitets undersøgelse færdiggøres i 
foråret 2012. På baggrund af denne afholdes en 
konference med svømmeklubber, kommuner, 
folkeskoler og politikere som målgruppe.  
 
Andre konkrete initiativer afventer undersøgelsens 
resultater. 

TM er i gang med at operationalisere 
projektbeskrivelsen med særlig fokus på 
svømmeduelighedsundersøgelsen 2014 samt en 
screening af eksisterende modeller. 

 


