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Dagsorden for områdemødet er:  

 

1. Valg af dirigent  
 
2. Sportschefens årsberetning  
 
3. Drøftelse af mål med dertilhørende handleplaner for afdelingen 
 
4. Orientering om afdelingens økonomi 
 
5. 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. 

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 Kirke-

gaard til valg for to år.  

Poul Stougaard afgår uden for tur. Sportsafdelingen indstiller Ove Antonsen til valg for 1 

år. 

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. 

6. Eventuelt 
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2. Sportschefens årsberetning  

v/ Lars Green Bach  

2014 har for sportsafdelingsvedkommende især været kendetegnet ved et meget højt in-

ternationalt sportsligt resultatniveau, flere udskiftninger blandt afdelingens faste stab af 

medarbejdere og et fortsat arbejde med ”at finde benene” i de nye strukturer.   

Etableringen af sportsafdelingen gennem en sammenlægning af den tidligere eliteafdeling 

og den tidligere svømmesektion har nu været en realitet igennem to år. Selvom de formel-

lem strukturer er givne, er der fortsat ting der skal læres og erfares i den nye struktur. Og 

undervejs har praktiske forhold givet lidt turbulens omkring beslutningerne. En vigtig opga-

ve bliver, at vi fortsat arbejder for, at der kan skabes et fælles billede af, hvad der er vores 

opgaver hver i sær, hvordan vi skal arbejde og samarbejde, og hvilke mål vi går efter. Lyk-

kes vi hermed kan vi i højere grad opnå den ønskede synergi mellem sportsafdelingens 

frivillige engagerede og de professionelle ansatte. Dialogen mellem sportsafdelingen, 

klubber om centrale beslutninger er et andet område, som kræver vores kontinuerlige op-

mærksomhed. Her skal der til stadighed arbejdes på at finde balancen mellem sportsafde-

lingens beslutningskompetence og mulighederne for at inddrage klubledere og -trænere i 

en dialog, der kan være med til at kvalificere beslutningerne.         

Tre ud af seks medarbejdere forlod i løbet af året sportsafdelingen, hvilke naturligvis ikke 

har været uden betydning for afdelingens daglige drift, og for fremdriften i forhold til visse 

af sportsafdelingens ansvarsområder. I foråret forlod Michael Hinge sin stilling som talent-

udvikler efter otte år hos SVØM, for at blive sportschef i Herning Svømmeklub. Efter en 

længerevarende proces lykkedes det at få en revideret stillingsprofil med titlen talentan-

svarlig besat, og Thomas Stub tiltrådte denne stilling 1. februar 2015.   

I kølvandet på et af årets internationale sportslige højdepunkter, EM i Berlin, meddelte 

NTC-cheftræner Shannon Rollason at han ønskede at fratræde sin stilling og vende hjem 

til Australien. Opgaver og ansvarsområder hos sportsafdelingens medarbejder blev på 

baggrund heraf – og blandt andet i dialog med landsholdssvømmerne på NTC – justeret, 

og løsningen på situationen er blevet, at cheflandstræner Nick Juba er blevet knyttet tætte-

re til NTC, og har et tættere dagligt samarbejde med NTC-træner Stefan Hansen om træ-

ningen af centersvømmerne. Nick Juba vil fortsætte som cheflandstræner, og som hidtil 

have det samlede ansvar for vores landsholdsarbejde. Vi er i skrivende stund i gang med 

en ansættelsesproces i forhold til en træner til en nydefineret stilling som landstræner. 

Denne træner vil komme til at arbejde tæt samarbejde med Nick Juba om især vores 

landsholdgrupperinger og om udviklingen af eliteklubberne. Vi håber at stillingen kan være 

besat senest i løbet af foråret 2015.           
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Endelig fratrådte sportschef Mikkel von Seelen ved årets udgang i stilling som sportschef, 

for at blive chefkonsulent inden for sports og event. Stillingen som sportschef blev den 1. 

februar 2015 genbesat med Lars Green Bach.  

I et internationalt sportsligt perspektiv har 2014 været på et rigtigt højt niveau ved de to 

centrale højdepunkter: Europamesterskaberne i Berlin og Verdensmesterskaberne på 

kortbane i Doha. Tabellen herunder giver et overblik over de to mesterskaber: 

EM August 2014 i Berlin VM-K December 2014 i Doha 

 9 Medaljer  

 100 Bryst – Kvinder: Rikke M. 

Pedersen (Guld) 

 200 Bryst – Kvinder: Rikke M. 

Pedersen (Guld) 

 100 Fly – Kvinder: Jeanette 

Ottesen (Guld)  

 100 Ryg – Kvinder: Mie Ø. 

Nielsen (Guld) 

 200 Fly – Herrer: Viktor Bro-

mer (Guld) 

 4x100 Hold medley – Kvinder 

(Guld)    

 50 Fly – Kvinder: Jeanette Ot-

tesen (Sølv) 

 50 Fri – Kvinder: Jeanette Ot-

tesen (Bronze) 

 50 Ryg – Kvinder: Mie Ø. Ni-

elsen 

 12 finaler + 13 semifinaler 

 PB-procent på 28% pr. løb 

 1 mesterskabsrekord – 200 Bryst – 

Kvinder: Rikke M. Pedersen 

 2 Nordiske rekorder 

 3 Danske rekorder 

 Nr. 2 i medaljestatistikken 

 6 medaljer 

 4x50 Hold medley – Kvinder 

(Guld) 

 4x100 Hold medley – Kvinder 

(Guld) 

 50 Fly – Kvinder: Jeanette Ot-

tesen (Sølv)  

 100 Fly – Kvinder: Jeanette 

Ottesen (Bronze)  

 200 Bryst – Kvinder: Rikke M. 

Pedersen (Bronze)  

 4x50 Fri – Kvinde (Bronze)  

 12 finaler + 9 semifinaler   

 PB-procent på 48% pr. løb  

 1 Verdensrekord – 4x50 Hold med-

ley – Kvinder   

 1 Europarekord – 4x100 Hold med-

ley – Kvinder  

 7 Nordiske rekorder 

 11 Danske rekorder 

 Nr. 10 i medaljestatistikken   

 

 

Den internationale udvikling inden for svømmesporten har rigtig meget fart på lige nu – 

seneste eksemplificeret af det stærkeste VM på kortbane nogen siden målt på konkurren-

cekvalitet og -tæthed samt på antallet af verdensrekorder (i alt 23!). Mange nationer inve-

sterer betydelige ressourcer i elitesvømningen i disse år, for at stå bedst muligt ved de 
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Olympiske Lege i Rio i 2016. I det perspektiv viser de danske svømmere os, at dansk 

svømning er på det helt rigtige sted lige nu, og det skal vi selvfølge glæde os over. Vi skal 

bruge dette stærke fundamentet som afsæt til at videreføre udviklingen og skabe de bedst 

mulige danske resultater ved de kommende års største sportslige begivenheder: Ver-

densmesterskaberne i Kazan i 2016 og de Olympiske Lege i Rio i 2016.                

 

Stævneudvalget 

v/Thomas Stub 

2014 blev et år uden de store ændringer eller nyskabelser i mesterskabsstrukturen. Alle 

planlagte mesterskaber blev afviklet i samarbejde med velforberedte og engagerede lokal-

arrangører rundt omkring i landet.  

Tak til stævnekoordinatorer, lokalarrangører, dommere, officials og alle andre der har bi-

draget til at vi kunne afvikle alle vores mesterskaber på god vis i 2014. 

Når der ikke skulle foretages store ændringer i mesterskaberne i 2014 er tiden i stedet 

blev brugt på at få ensartet afviklingskoncepterne for de forskellige mesterskaber en smu-

le. Der er gennem de senere år blevet ændret en del i mesterskabsstrukturen og det har i 

2014 været målsætningen at få gennemført de forskellige ændringer konsekvent gennem 

hele mesterskabsstrukturen. Her tænkes f.eks. på beslutningen om 1 medaljesæt i ÅM 

Grp. 1, løbsprogram for mesterskaberne, indførsel af åben klasse, afleveringsfrister for 

holdkapkort osv.  

Kravtidsmodellen fik i sommeren 2014 også et serviceeftersyn efter at have fungeret i sæ-

son 2013/2014. Det var tydeligt at der var nogle nødvendige tilretninger, der skulle foreta-

ges. Nogle skyldes at de data vi har taget udgangspunkt i ikke har været helt gode nok, og 

andre skyldes ganske enkelt nogle få menneskelige fejl, som kravtidsgruppen tager ansva-

ret for. Mest tydelig var beregningsfejlen i 400 IM, som gav nogle lange stævneafsnit med 

400 IM ved årgangsmesterskaberne. Erfaringerne med kravtidsmodellen er overvejende 

positive, men indførslen af modellen har også været en stor forandring. Det er sandsynlig-

vis nødvendigt at foretage mindre årlige justeringer på modellen, så mindre skævheder 

rettes op efterhånden som de bliver tydelige. Allerede nu synes det dog tydeligt at et af de 

mest tungtvejende argumenter for at indføre modellen kommer til at hold stik; nemlig at 

kravtider på det rette niveau understøtter et stigende niveau og kan være med til at løfte 

det brede niveau. Der viser sig nemlig en tendens til at niveauet på de der er tilmeldt ne-

derst på startlisterne er stigende. 

Selvom der ikke har været de store ændringer i mesterskabsstrukturen i 2014 så har året 

været præget af flere ændringer som skal tråde i kraft i 2015.  
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Placeringen af DM for hold åben klasse fyldte meget på sidste års områdemøde, og dis-

kussionen dér, gav anledningen til at de forskellige muligheder blev drøftet endnu en gang. 

Resultatet blev en placering i december måned efter DM på kortbane og under hensynta-

gen til øvrige stævneaktiviteter. En løsning som synes at tilfredsstille langt de fleste behov. 

En anden ændring som skal implementeres i 2015 er LEN’s ændrede juniorårgange. LEN 

besluttede i efteråret 2014 at ensrettet juniorårgangene med FINA og det betyder at piger-

ne fra 2016 kun vil være et år ældre end drengene og det gennemføres på den måde at de 

ældste juniorpiger i 2015 forbliver juniorer også i 2016. Samtidigt udvides junioralderen til 

at omfatte 4 årgange, og det bliver således muligt at deltage i f.eks. EJM i 4 år i træk hvis 

en svømmer meget tidligt har et meget højt niveau. Denne ændring betyder i sagens natur 

at der også vil ske ændringer i Danmark. Der er siden december 2014 arbejdet på højtryk 

på at gennemtænkte flere forskellige modeller for at implementere disse ændringer i den 

danske mesterskabsstruktur. 

Wingrodan-gruppen har arbejdet utrætteligt igen i 2014. Ikke mange kender til den indsats, 

der ydes i Wingrodan-gruppen for at sikre at vores mesterskaber kan afvikles med de æn-

dringer, der løbende foretages eller den grundighed der lægges for dagen for at sikre at 

vores nationale tidsdatabase altid er korrekt opdateret og licensdatabasen ligeså. Wingro-

dan gruppen yder den slags indsats som man først bliver opmærksom på, når der opstår 

en fejl et eller andet sted, for deres indsats sikrer nemlig at alt kører glat og smidigt for de 

mange brugere rundt omkring i landet. Et dybfølt tak til Wingrodan-gruppe for deres store 

indsats. 

Dommerudvalget 

v/ Jens-Christian Iversen 

Endnu et år er gået og det er tid til at kigge tilbage på et hektisk år 2014. Dommerudvalget 

har i 2014 afholdt 2 møder hvor bemandingen af de forskellige mesterskaber bliver koordi-

neret, samt indholdet af årets overdommerseminarer fastlægges. Dommerudvalget arran-

gerer et Unionsoverdommer seminar samt 2 regionale seminarer hvor episoder, tolkninger 

og spørgsmål bliver diskuteret for at skabe en ensartet linje i vores arbejde på bassinkan-

ten. Dommerudvalget får mange henvendelser og spørgsmål løbende og alle i udvalget 

sagsbehandler løbende disse henvendelser.  

Dommerudvalget består i dag af Jens-Christian Iversen (Formand), Søren Voller (Be-

dømmeransvarlig), Poul Stougaard og Ove Antonsen (Valgt fra Vest) og Lars M Frederik-

sen (Valgt fra Øst). John Nelsson hjælper udvalget med at koordinere overdommernes 

aktivitetslister således vi sikrer at det krævede aktivitetsniveau jvf. Supplerende Stævne-

reglement, overholdes. 
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Der er i 2014 blevet gennemført 38 bedømmelser på alle kategorier herunder unionsdom-

mere, landsdelsdommere og klubdommere. Lone Lagerbon, Rasmus Hougaard og Jens 

Strandberg blev udnævnt til U-OD og 8 landsdelsdommere er udnævnt og udvalget ople-

ver generelt mange kvalificerede landsdelsdommere, som i de kommende år vil banke på 

og dermed sikre den løbende oprykning og naturlige udskiftning blandt vore Unionsdom-

mere. 

Mentor ordningen har også fungeret i 2014 hvor alle nyuddannede OD har fået tildelt en 

mentor. OD kurset blev aflyst i 2014 men mentor ordningen er forsat for de kursister, som 

har ønsket det efter kurset i 2013.  

Årets Unionsdommer seminar blev holdt i Odense som et internat kursus. Vi fik besøg af 

landstræner Nick Juba som talte om Status og Udviklingen i Dansk Svømning samt hvor-

dan vi kan udvikle mesterskaberne i DK. Naturligvis var der også gruppe arbejde hvor im-

plementeringen af de nye svømmeregler blev diskuteret. Seminaret er altid en god start på 

sæsonen. Der blev efterfølgende afholdt seminarer for OD i Øst og Vest, som begge af-

holdes som et aftenarrangement. Implementeringen af de nye svømmeregler blev også 

her grundigt diskuteret og den nye samlede tolkningsoversigt blev gennemgået. Tolkning-

soversigten blev præsenteret på hjemmesiden i begyndelsen af november og kan downlo-

ades fra Unionens hjemmeside. 

Dommerudvalget besluttede at indstille 2 nye FINA dommere i 2014. Charlotte Kert og 

Henriette S Jensen. Begge er nu godkendt af FINA og de vil fra 2015 kunne deltage i 

LEN/FINA mesterskaber. Tillykke til dem begge. Internationalt har Dansk Svømning igen 

været godt repræsenteret på bassinkanten. Jens Jensen deltog ved  EM i Berlin. Bjørn 

Brander og Claus V Sørensen deltog i Ungdoms OL i Nanjing. Allerede nu ved at 1-2 dan-

ske dommere er med til EJM (European Games). Claus V Sørensen er udtaget af FINA til 

Junior VM og deltager også som starter til European Games udtaget af LEN. Jens–

Christian Iversen er udtaget af FINA som dommer til VM i Kazan. Danmark er dermed på 

dommersiden rigtig godt repræsenteret ved mange internationale mesterskaber - også i 

2015.  

Dommerudvalget har i et tæt samarbejde med Regel- teknisk udvalg lavet oversættelserne 

til de danske FINA regler efter FINA kongressen i november. 

Dommerudvalget ønsker en diskussion med Stævneudvalget men også med klubberne 

om hvilke mesterskaber man ønsker. Vi oplever et stigende krav på at udvide stævneda-

gene men også om at placere mesterskaber i sidste halvdel af december som før har væ-

ret ”fredet". Forslag om at starte fredag kl 13 til Årgangsmesterskaberne er blot nogle få 

eksempler. Samtidig oplever vi at længden på nogle mesterskaber er strukket til absolut 

max. Stævne dage fredag til kl 22 og lørdag/søndag til kl 1800 er ikke optimale for hverken 

svømmere, trænere eller officials, hvilket vi har oplevet flere gange i 2014. Hvad er den 
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”rigtige” varighed på et mesterskab? Kravtiderne bør eventuelt justeres efter dette og ikke 

omvendt. 

En Unionsdommer bruger min 15-20 hele dage om året på at være Unionsdommer. Her 

anvendes ferie samt mange weekender og det har vi gjort med glæde som frivillig, men 

kravene har ændret sig og det giver anledning til en drøftelse af fremtidens vilkår for de 

bedste overdommere i DK, hvilket dommerudvalget vil gøre i 2015. 

Til slut vil jeg gerne takke udvalget, John Nelsson og Gert Ottesen for en kæmpe indsats 

samt ikke mindst Jens Jensen og Søren Mikkelsen fra Regel Teknisk udvalg for et godt 

samarbejde i 2014.  

Mastersudvalget 

v/ Helen Haas 

2015 blev året hvor det endelig igen lykkedes at finde arrangører til alle fire mastersme-

sterskaber. Vi startede året i en prop fuld Næstved Svømmehal med Øst danske masters, 

fulgt op at DOM-K hvor Holstebro badeland for 3. år i træk lagde vand til et mesterskab. I 

maj var det Gentofte, som lagde vand til et rigtig godt besøgt DOM-L og året sluttede i det 

nordjyske med Vest danske Masters i Aalborg. Der er i året løb ud delt ca. 1100 sæt me-

daljer til disse stævner. 

De danske svømmer har også aktivt deltaget i stævner i udlandet, således har der været 

deltagelser til nationale mesterskaber og invitationsstævner i Portugal, Holland, Luxem-

burg og Tyskland.  

I august fandt årets største mesterskab, nemlig VM, sted i Mortreal i Canada. Et hold på 

14 svømmer + supportere og træner var af sted og kom hjem med adskillige medaljer og 

rekorder i kufferterne. 2 måneder senere var 8 svømmer i Pori i Finland til Nordiske me-

sterskaber og så her lykkedes det at få flere medaljer og rekorder med hjem. 

Som altid har rekord gruppen haft nok at se til med at notere alle de danske rekorder, som 

er blevet sat i årets løb. 89 individuelle og 27 holdkap rekorder er der sat i løbet af året. 

Nogle af dem er endda forbedret flere gange i årets løb. 

 


