
 
 

Den Store Svømmedag 

Nyt samarbejde mellem 
Børnehjertefonden og Dansk 

Svømmeunion 



Samarbejde mellem Børnehjertefonden og 
Dansk Svømmeunion 

• Tre-årigt samarbejde mellem de to organisationer 

• Formålet med samarbejdet er, at udvikle 
konceptet og samle midler ind til 
Børnehjertefondens arbejde for hjertesyge børn: 

– Forskning i medfødte hjertesygdomme 

– Oplysning om medfødte hjertesygdomme 

– Oplevelser og kurser for familierne 

– Aktiviteter for hjertebørnene 

 



Hvorfor samarbejdet? 

• Oplagt mulighed for at opdatere det tidligere Danmark 
Svøm Langt 

• Sparring fra Børnehjertefonden i udviklingen af konceptet 

• Giver dagen en anden vinkel, da det bliver muligt at være 
en del af indsamlingen og dermed støtte et godt formål 

• Mange hjertesyge børn er bange for at være aktive. Der kan 
skabes fokus på de hjertesyge børn i vores svømmeklubber 

• Det er sundt at svømme – vi skal have flere i vandet på Den 
Store Svømmedag! 

 
 



Danmark Svøm Langt – lidt historie 

Danmark Svøm Langt 

blev afholdt for første  

gang i 1989 med  

Carlsberg Grape 

som samarbejdspartner 

 

25 års jubilæum i år! 



Danmark Svøm Langt 2013 

• 35 deltagende klubber/haller 

• 5.249 deltagende personer  

• Antal deltagende klubber/haller faldet fra 41 i 
2012 – 6.109 personer 



Mål for 2014 

7500 deltagere 
50 arrangementssteder 

 

 



Hvordan bliver Den Store Svømmedag? 

• D. 5. oktober 2014 kl. 10.00-16.00 

• Samarbejde mellem hal og svømmeklub om afholdelse 

• Hvem 
– Svømmer længst? 

– Får flest personer i vandet? 

– Får flest personer i vandet pr. indbygger? 

 

• NYT: Regionskonkurrence – hvilken region: 
– Svømmer længst? 

– Har flest personer i vandet? 



Hvordan bliver Den Store Svømmedag? 

• Mulighed for deltagere at købe en goodie-bag 
med indhold fra sponsorer – pengene går til 
Børnehjertefonden 

• Sponsorer betaler x antal ører/kroner pr. 
svømmede meter/antal personer i vandet  

• Evt. konkurrencer for deltagere med mulighed 
for at vinde spændende præmier 

 

 



Hvordan bliver Den Store Svømmedag? 

Større fokus på samarbejdet mellem svømmehal 
og svømmeklub: 

-Tættere samarbejde med 
Halinspektørforeningen i forhold til at stille 
svømmehaller gratis til rådighed på dagen 

- Halinspektørforeningen opfordrer medlemmer 
til at være en del af dagen og støtte op om det 
gode formål 



Tilmeld jer nu! 

Det er allerede muligt for svømmeklubber og 
svømmehaller at tilmelde sig til Den Store 
Svømmedag nu på www.svoem.org   

http://www.svoem.org/


Sara Mariner – ambassadør for Den 
Store Svømmedag  

Video om Sara Mariner 

https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/fortaellinger

