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Valg af dirigent

Sportsafdelingen indstiller Jan Darfelt, specialkonsulent i 

Danmarks Idrætsforbund





Sportslige resultater
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Sportsafdelingens medarbejdere 2015 

2015 • Drift og vedligehold af SVØMS teknik og materiel (el-tid m.v.)

• Koordinator i forhold til opgaver og frivillige, der arbejde med el-tid m.v.

Teknik- og 
materialemedarbejder

• Logistik, udstyr og kommunikation ifm. landsholdsaktiviteter m.v.

• Hjælpetrænerfunktion NTC, samt tilmelding og akkreditering til stævner m.v.
Sportskoordinator

• Nationale indsatser og aktiviteter for junior og årgang (2024 perspektiv)

• Talentudviklingsklubber
Talentansvarlig

• Nationale aktiviteter og indsatser for senioratleter (2020 perspektiv)

• Eliteklubber
Landstræner

• Nationale aktiviteter og indsatser for senioratleter (2016 perspektiv)

• NTC i samarbejde med NTC-træner (SH)
Cheflandstræner

• Daglig træning på NTC

• Samarbejde med Team Danmarks eksperter om præstationsoptimering
NTC-træner

• Overordnet ansvarlig – Strategi, mål, indsatser, medarbejdere og økonomi  

• Bindeledet til interne og eksterne samarbejdspartner
Sportschef



Sportsafdelingen forår 2015 
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Styre- og arbejdsgruppe
Dansk Svømmeunion + Team Danmark

Stævneudvalg
7 medlemmer

Mastersudvalg
3 medlemmer

Dommerudvalg
5 medlemmer

Stævne 
koord.
5 medl.

Win 
Grodan
3 medl.
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Stævneudvalget



Dommerudvalget



Mastersudvalget







Udviklingsmål 
”Bedre sportslige resultater / fastholdelse af nuværende 

resultater på verdensklasseniveau”

• Optimering af brugen af Ergogene stoffer. 

• Optimere samarbejde omkring fysioterapi på NTC og på 

landsholdsaktiviteter. 

• Mere kontinuerligt forløb med analyse og filmning. 

• Fortsætte samarbejdet omkring fysiologisk testning. Opnå mere 

detaljeret og individualiseret viden om topatleterne.

• Udbygge samarbejde omkring fysisk træning. 

• Fortsætte arbejde med restitution omkring isbade i konkurrence 

og træningssituation.

• Kompetenceøgning af ledelsen i afdelingen.

• Implementering af ny trænersammensætning



Udviklingsmål
”Bedre rammer og vilkår for den enkelte atlet både i træning, 

konkurrence og hverdag”

• Afklare og implementere optimering af daglig træningsfaciliteter 

på NTC

• Optimere antallet af svømmere, der er under uddannelse.

• Få klubsvømmere i særdeleshed til, at benytte muligheder for 

flytning af eksamener, skolegang etc. i højere grad, så 

uddannelse ikke benyttes så ofte som forklaring på udeblivelse 

fra landsholdsaktiviteter.

• Optimering af socioøkonomiske forhold for potentielle finalister 

til OL



Udviklingsmål
”Styrket talentudvikling”

• Implementering af revideret talentudviklingsstruktur.

• Implementering af nye aldersgrænser i 

talentudviklingsstruktur og konkurrencestruktur. 

• ATK, v. 2 En brugerplatform som gør træningsplanlægningen 

overskuelig og tilgængelig.

• Undersøge mulighederne for samarbejdsprojekter med 

universitetsbyerne Århus og Odense. 

• Fortsætte samarbejdsprojekter med udvalgte kommuner. 

Ballerup, Esbjerg, Helsingør, Aalborg, Herning



Kurs mod fremtiden – Ny svømmeplan



Proces frem mod ny strategi og handleplan

Sportsafdelingens sportslige 
strategi og handleplan

Imple-
mentering

Udvikling

Analyse

1. Januar 2017



Ad. Analyse – 1. delproces
Analysedelen tager afsæt i best practice og udviklingsområder i 

forhold til "Dansk Svømmeplan 2016" med henblik på at 

identificere de øjeblikkelige styrker og svag-heder i dansk 

svømning:

Hvilke styrker er 
med til at sikre 
succes?

Hvilke styrker kan 
være med til at 
skabe yderligere 
fremdrift?

Hvilke svagheder 
begrænser vores 
mulighed for 
succes?

Hvilke svagheder 
vil I adressere 
først?
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Anden del handler om at definere fremtidige nationale og 

internationale udviklingstendenser i svømmesporten –

”futurepacing” – der kan bidrage til en fortsat ambitiøs udvikling af 

dansk svømning. 

Ad. Udvikling – 2. delproces



Ad. Udvikling – 2. delproces
På baggrund af de øjeblikkelige styrker og svagheder i dansk 

svømning (analysen) og de centrale fremdige udviklingstendenser 

fastlægges 3-5 strategiske pejlemærker for dansk svømmesport 

frem mod 2024. 



Ad. Implementering – 3. delproces
Sidste del af processen er den konkrete operationalisering af de 

strategiske pejlemærker gennem udarbejdelse af konkrete mål og 

handlinger for perioden 2017-2020. Herunder en tids- og 

handleplan for centrale målsætninger og en klar rolle- og 

ansvarsfordeling for de involverede parter.



Tidsplan i hovedtræk
• Marts til juni ‘15: ”Analyse”

• Juni til oktober ‘15: ”Udvikling”

• September til oktober ‘15: Sportslig evaluering (TD Masterplan)

• November ‘15 til januar ’16: Høringsfase 1

• Marts til maj ‘16: ”Implementering”

• Maj ’16: Områdemøde

• Juni til august ’16: Høringsfase 2

• September til oktober ‘15: Sportslig evaluering (TD Masterplan)

• September til december ‘16: Forberedelsesfase 

• Januar ’17: Ny stratgie og handleplan træder i 

kraft 





Indhold i mesterskaber: Årgang

Oktober: Regionsmesterskaber (1,2 eller 3 dage)

Mesterskab i hver region (tilpasset lokale forhold). 

Evt. med kvalifikationsmulighed til DM årgang kortbane via 

kombinationskonkurrence i lang crawl og IM.

Februar: DM årgang kortbane - flere arrangementssteder (2½ dag)

Samlet koncept over 5 løb (et i hver af de 4 stilarter og IM) for alle

På baggrund af samlet resultat klassificeres svømmerne i 5 niveauer.

Klubber klassificeres i henhold til antal svømmere på niveau 1, 2, 3, 4 og 5.

April: Øst/Vest årgangsmesterskaber (2½ dag)

Individuel konkurrence i kategorier (fri, ryg, bryst, fly og IM). Kåres vinder ud 

fra samlet resultat. 2 kategorier med aldersopdeling i hvert stilart.

Juni: DM årgang langbane (4 dage)

Mesterskab med indledende og finaler i hver af de 3 årgange. 3 medaljesæt.

Pointkonkurrence for hold og Kvalifikation til NUM.



Indhold i mesterskaber: Junior

Oktober: Øst/Vest juniormesterskaber kortbane (2½ dag)

Mesterskab med indledende og finaler (evt. direkte finaler i øst). 1 medaljesæt.

November: DM junior kortbane (4 dage)

Mesterskab med indledende og C, B og A finaler (direkte finaler i 800/1500 fri). 

1 medaljesæt. Kvalifikation til NJM.

Februar: Øst/Vest juniormesterskaber langbane (2½ dag)

Mesterskab med indledende og finaler (evt. direkte finaler i øst). 1 medaljesæt.

Marts: Danish Open (5 dage)

Mesterskab med indledende og C, B og A finaler (direkte finaler i 800/1500 fri). 

International deltagelse og 1 medaljesæt (åben klasse). 

Kvalifikation til landsholdsaktiviteter og klubprogrammer.

Juni: DM junior langbane (4 dage)

Mesterskab med indledende og C, B og A finaler (direkte finaler i 800/1500 fri). 

Pointkonkurrence for hold og kvalifikation til NUM (yngste årgang).



Indhold i mesterskaber: Åben klasse

Oktober: Øst/Vest juniormesterskaber kortbane (2½ dag)

Mesterskab med indledende og finaler (evt. direkte finaler i øst). 1 medaljesæt.

November: DM åben klasse kortbane (4 dage)

Mesterskab med indledende og B og A finaler (direkte finaler i 800/1500 fri). 

2 medaljesæt: Ungdomsgruppe (2 årgange) og åben klasse. Kvalifikation til NM.

Februar: Øst/Vest juniormesterskaber langbane (2½ dag)

Mesterskab med indledende og finaler (evt. direkte finaler i øst). 1 medaljesæt.

Marts: Danish Open (5 dage)

Mesterskab med indledende og C, B og A finaler (direkte finaler i 800/1500 fri). 

International deltagelse og 1 medaljesæt (åben klasse). 

Kvalifikation til landsholdsaktiviteter og klubprogrammer.

Juli: DM åben klasse langbane (4 dage)

Mesterskab med indledende og B og A finaler (direkte finaler i 800/1500 fri). 

2 medaljesæt: Ungdomsgruppe (2 årgange) og åben klasse.

Pointkonkurrence for hold (samlet).





WinGrodan, Grodan Statistik, 

Nåletider og Grodan Anmeld





Orientering om afdelingens økonomi

01.01.2015 - 31.12.2015 Budget i alt

Løn (sportschef, landstrænere og øvrige trænere) 3.417.369,61 

Omkostninger (sportschef, landstrænere og øvrige trænere) 653.470,00 

Konkurrencer, træningslejre og sparring* 3.429.197,92 

Talentudvikling 1.169.083,32 

Direkte støtte til elitesportsfolk 844.000,00 

Elitecenterdrift 78.000,00 

Kraft- og talentudviklingscentre 421.000,00 

Træner/lederuddannelse 208.500,00 

Direkte støtte til idrætsmedicinsk (rejsefys) 171.500,00 

Direkte støtte til fysisk træning -

Direkte støtte til sportspsykologi/mentaltræning 16.271,00 

Faciliteter 60.000,00 

Idrætsudstyr 40.000,00 

Projekter -

Andre specifikke områder (resultatbonus, biomekanik) 150.000,00 

Elitebudget i alt: 10.658.391,85 



Orientering om afdelingens økonomi

Østdanske 
Arrangement Dato
ØST Langbane 27. feb. - 1. mar kr. 33.000,00
Østdanske Årg. gr. 1. Forår 29. - 31. maj kr. 40.600,00
Østdanske Årg. gr. 2 Forår 29. - 31. maj kr. 32.840,00
Øst kortbane 23. - 25. oktober kr. 32.000,00
Østdanske Årg. gr. 1. efterår11. - 13. december kr. 40.600,00
Østdanske Årg. gr. 2 efterår 11. - 13. december kr. 32.840,00

kr. 211.880,00

Vestdanske
Arrangement Dato
Vest Langbane 27. feb. - 1. mar kr. 33.500,00
Vestdanske Årg. gr. 1. Forår 29. - 31. maj kr. 32.920,00
Vestdanske Årg. gr. 2 Forår 29. - 31. maj -kr. 3.480,00
Vest kortbane 23. - 25. oktober kr. 35.000,00
Vestdanske Årg. gr. 1. 
efterår 11. - 13. december kr. 32.920,00
Vestdanske Årg. gr. 2 
efterår 11. - 13. december -kr. 3.480,00

kr. 127.380,00

Danske
Arrangement Dato
DÅM gr. 1 SC 16. -18. januar kr. 101.000,00
DMH Årgangsklasse 31. jan - 1. feb. -kr. 1.000,00
DÅM gr. 2 19. - 21. juni kr. 108.400,00
DÅM gr. 1 LC 27. - 30. juni kr. 132.800,00
DM/DMJ-L 4. - 8. juli kr. 80.000,00
DMK &DJMK 26. - 29. November kr. 105.000,00
DHM Åben 5-6 december -kr. 30.000,00

kr. 496.200,00

Masters
Arrangement Dato
Østdanske Masters 10. januar kr. 14.000,00
DOM kort 7. - 8. marts kr. 0,00
DOM Lang 9. maj kr. 27.000,00

kr. 41.000,00

Indtægter i alt kr. 876.460,00





Valg af udvalgsmedlemmer

Stævneudvalg:

• To udvalgsmedlemmer:

– Jan Hansen afgår efter tur og er villig til genvalg for to år.

– Thomas Stub afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. 

Sportsafdelingen indstiller Eyleifur Jóhannesson til valg for to år.



Valg af udvalgsmedlemmer

Dommerudvalg 

• Leder: 

– Jens-Christian Iversen afgår efter tur og er villig til genvalg for to 

år. 

• To udvalgsmedlemmer: 

– Lars Mejer Frederiksen afgår efter tur og er villig til genvalg for to 

år. 

– Ove Antonsen afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. 

Sportsafdelingen indstiller Per Kirkegaard til valg for to år. 

– Poul Stougaard afgår uden for tur. Sportsafdelingen indstiller Ove 

Antonsen til valg for 1 år. 



Valg af udvalgsmedlemmer

Mastersudvalg

• Leder: 

– Helen Haas afgår efter tur og er villig til genvalg for to år. 

• Et udvalgsmedlem: 

– Vakant. Sportsafdelingen indstiller Søren Lorenzen til valg for to år. 





Eventuelt



Tak for jeres deltagelse!


