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Dagsorden for områdemødet er:  

 

1. Valg af dirigent  

2. Sektionslederens beretning 

3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen  

Sektionen anbefaler etablering af tre arbejdsgrupper med selvstændige områder: 

 Breddeudvalg 

 Talent, landshold og eliteudvalg 

 Masters og high diving-udvalg 

4. Orientering om sektionens økonomi  

5. Behandling af indkomne forslag 

Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelser fremsat af Frem Odense udspring.  

6. Øvrige emner til drøftelse  

Sektionen ønsker en drøftelse af en gennemarbejdning af eksisterende 
mesterskabsbestemmelser for udspring, for at sikre deres konsistens og afspejling af 
gældende praksis. 

Sektionen ønsker en drøftelse af en etablering af Danske Masters mesterskaber, jf. FINA’s 
format for Masters mesterskaber i udspring. 

7. Valg af sektionsleder  

Victor Valore afgår efter tur og er villig til genvalg. 

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen  

Charlotte Rasmussen afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. 

Martin Thygesen, valgt i 2014 for en etårig periode, afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Sektionen indstiller Kristine Rintza. 

9. Eventuelt  
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2. Sektionslederens beretning 

”Fantastiske resultater og ridser i lakken”, er den kortest mulige sammenfatning af 

udspring indenfor Dansk Svømmeunion i 2014. 

1.000 medlemmer og et junior-verdensmesterskab er de mest håndgribelige resultater af 

et år, hvor den dedikerede indsats af sportens frivillige lykkedes udover alle forventninger. 

1.000 registrerede medlemmer var en målsætning, vi satte os i 2012. En målsætning, som 

er drevet af Dansk Svømmeunions sportspolitik, en målsætning, som er udledt af DIFs 

fordelingsnøgle og en målsætning hvis opfyldelse udløser kontante resultater for vores 

sport. 

Et junior-verdensmesterskab var ikke en defineret målsætning, det var ikke engang 

nedskrevet i en plan, men det var forløsningen af et unikt talent. Det var et resultat af 

dimensioner, en bedrift, som har vundet anerkendelse nationalt og internationalt. 

Ridser i lakken var den pris, som vi til gengæld betalte på vores daglige drift, på 

kerneydelser, som stævner og mesterskaber, på løbende samarbejder med de 

eksisterende klubber om træningssamlinger og netværkspleje, på vedligeholdelsen af den 

eksisterende virksomhed. 

I 2015 skal vi bruge ridserne i lakken som pejlemærke på at genvinde et fokus omkring 

vores kerneydelser, omkring at støtte de klubber, som i mange år har været det bærende 

fundament for vores sport, men 2015 skal også være året, hvor vores fantastiske 

resultater er med til at definere en ny ramme for fremtidens danske udspring. 

Breddearbejde og Ta’ Springet 
De senere år har bragt et antal nye klubber på det danske landkort for udspring. Klubber 

som ofte er hjulpet i gang gennem støtte fra eksisterende klubber. Dette var tilfældet igen i 

2014, hvor vi kunne ønske velkommen til The Sport Society i Helsingør og Hørsholm 

Svømmeforening i dansk udspring. 2014 var også året hvor instruktører fra Gladsaxe og 

Gentofte svømmeklubber blev introduceret til udspring med henblik på at bruge det i 

svømmeskolen. 

Året 2014 blev året, hvor vores projekt Ta’ Springet blev sat i søen og, derigennem 

startede hele seks nye klubber op indenfor dansk udspring. Lad os derfor byde 

velkommen til Svømmeklubben Sømærket, Aars Svømmeklub, Bjerringbro SK, Ikast SK, 

Bjerre Herred SK og Esbjerg Svømmeklub. 

Ta’ Springet er vores strukturerede tilgang til at hjælpe nye klubber i gang. Vi gør de nye 

klubber til en del af et netværk, hvor de gennem uddannelse og andre aktiviteter bliver 

forankret og udviklingen over det første kalenderår med udspring bliver sat i en løbende 

fremadskridende proces. 
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Ta’ Springet har været en succes, og det er et koncept, som vi i de kommende år skal 

have forankret som et stående kursustilbud til nye såvel som eksisterende klubber, i 

forhold til at udvikle levedygtige klubhold i udspring landet over. 

Med Ta’ Springet valgte vi at invitere hele Dansk Svømmeunion til at hjælpe os med at 

udvikle vores sport - en invitation, som blev vel modtaget. Bestyrelsen har aktivt fulgt og 

støttet projektet, og administrationen har aktivt taget del i at udvikle projektet, forankre det i 

organisationen og ikke mindst støtte aktivt op, når de frivillige kræfter var brugt op. 

Talent, landshold og elite 
Arbejdet med de bedste udspringere i Danmark gav igen konkrete resultater i forhold til at 

hjemtage udenlandske medaljer til Danmark i såvel åbne turneringer som i internationale 

mesterskaber. 

Med Nordiske Mesterskaber som det årlige omdrejningspunkt lykkedes det igen at 

hjemtage mere end de 12 medaljer, som er den langsigtede forventning til resultatet fra 

dette mesterskab. Vi kunne igen i år notere et antal debutanter for medaljer, såvel som 

yderligere medaljer til tidligere års medaljetagere. 

Landsholdet deltog i en lang række internationale juniorstævner, og med undtagelse af 

Europæiske Juniormesterskaber så kunne vi notere os for danske medaljer ved dem alle. 

Et specielt højdepunkt i året var FINA Junior World Championships, hvor Andreas Sargent 

Larsen sluttede på en 1. plads i B-drenges 1-meter konkurrence. Denne titel blev suppleret 

med en 2. plads i den olympiske disciplin 3-meter. 

Et ekstraordinært resultat, som bragte Andreas i nationale medier, gav ham nomineringen 

til ”Årets Fund” og invitationer fra internationale træningsmiljøer, som huser verdenseliten. 

Kerneydelser 
Det etablerede danske udspringsmiljø og den danske udspringskalender er centrerede 

omkring et antal kerneydelser fra Dansk Svømmeunion. Blandt disse ydelser er årligt 

tilbagevendende mesterskaber og træningssamlinger, såvel som løbende afvikling af 

stævnerækken Trip Trap og netværksaktiviteter som træner-/ledersamling. 

I år 2014 har de menneskelige ressourcer tilknyttet udspringssektionens arbejde desværre 

ikke været tilstrækkelige til at afvikle disse kerneydelser i fuldt omfang.  Sektionen har 

afviklet en stor del af det forventede program, men ikke altid med det kvalitetsniveau, som 

vi ønsker at opnå for disse aktiviteter. 

En stor kilde til frustration blandt vores medlemsklubber har været de ofte meget sene 

udmeldinger omkring arrangementerne. Dette er noget, som på længere sigt vil kunne 

være skadeligt for sammenhængskraften i sporten på nationalt niveau, da vi så må 
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forvente, at de nationalt koordinerede initiativer i højere grad bliver erstattet af lokalt 

forankrede aktiviteter. 

I sektionens plan for 2015 er dette således et omdrejningspunkt i vores planlægning. Hvor 

de første af kalenderårets aktiviteter fortsat lider under utilstrækkelig planlægning i 

slutningen af 2014, så er det en klar forventning, at klubberne kan forvente en synlig 

forbedring allerede i indeværende år. 

Frivillighed 
”En succes har mange fædre”, ikke mindst i en frivilligt drevet sport, hvor ingen person 

sætter sig til skrivebordet 40 fastlønnede timer om ugen for at drive og udvikle vores sport. 

Enhver succes for vores sport er afhængig af frivillige, som bidrager efter evne og som 

prioriterer vores sport i en travl hverdag. Frivillige, som gennem deres engagement, bliver 

til ildsjæle. 

Ildsjælene på kanten, som retter springene, det ene efter det andet; ildsjælene ved 

skrivebordet, som planlægger, organiserer og afvikler alle de aktiviteter, som udtrykker 

vores sport; ildsjæle er også ledere, som udvikler hold, klubber og baner vejen for 

udøverne; ildsjæle er forældrene, som bager kagerne, skærer frugten og sætter stolene på 

plads efter brug. 

Ildsjæle er frivillige, nogle har været frivillige indenfor udspring i årtier, andre opgør deres 

tilknytning i år, og blandt de nyeste ildsjæle har vi nogle, som stadigvæk tæller måneder. 

Fælles for alle er en lyst og en vilje til at være en brik i puslespillet ’Dansk Udspring’! 

Resultaterne for året 2014, såvel de ordinære som de ekstraordinære, er en hyldest til alle 

disse ildsjæle og deres dedikerede passion for vores sport.  

Lad os sammen tage et øjeblik til at nyde vores resultater, til at kigge hinanden i øjnene og 

til at sige ”vi gjorde det!” 

Tak til alle, som var med til at gøre 2014 til et ekstraordinært år. 

 

 


