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Året 2014 blev et godt år for Dansk Svømmeunion. Helt overordnet  

kan det siges, at den positive udvikling, som har præget de foregående  

år, er fortsat gennem 2014. Det gør sig gældende både på det bredde- 

mæssige område og også på den mere elitære del af Dansk Svømme-

union. 

På breddeområdet er væksten i antallet af medlemsklubber fortsat, 

og vi kan nu betegne os som fuldt dækkende for hele Svømme- 

Danmark. Med væksten i antallet af medlemsklubber følger også 

vækst i antallet af medlemmer. 26 nye klubber med cirka 5.000 

medlemmer har i 2014 set fordelen i at være en del af fællesskabet i 

Dansk Svømmeunion (se bilag 2 vedrørende medlemsudviklingen i 

Dansk Svømmeunion). Men antallet af klubber og medlemmer er ikke 

et mål i sig selv. Dansk Svømmeunions vigtigste opgave er at sikre 

alle medlemsklubber de bedste betingelser for at skabe mulighed for 

at tilfredsstille medlemmers behov for vandaktivitet på det niveau, 

det enkelte medlem ønsker. 

Cirke 165.000 medlemmer ønsker ”bare” at motionere sundt i vand, 

lære at svømme helt fra bunden af eller dyrke en anden form for vand-

idræt, som eksempelvis vandpolo, udspring, synkro eller livredning, 

og har intet ønske om ”at svømme om kap på tid”. De nyder sikkert at 

overvære eller se danske verdensklassesvømmere i TV, men det er ikke 

derfor, de er medlemmer af svømmeklubben. Disse medlemmer, og 

deres klubber, har højeste prioritet i Dansk Svømmeunion. Vores vig-

tigste opgave er her, blandt andet gennem vore udviklingskonsulenter, 

at stille koncepter som eksempelvis AquaSchool, AquaCamp, Aqua-

Champ samt konferencer, kurser, uddannelse og erfaring til rådighed. 

Derudover løbende at sikre klubudvikling og tilbyde såvel faglige som 

ledelsesmæssige uddannelsesmuligheder for både instruktører og 

trænere, bestyrelsesmedlemmer og alle øvrige frivillige i klubberne.

For at være på forkant med blandt andet disse forpligtelser har Dansk 

Svømmeunion i 2014 startet et arbejde op med at analysere klub-

bernes efterspørgsel efter disse ydelser og tilfredshedsgraden heraf.  

Alle klubber har haft lejlighed til at besvare et spørgeskema, som 

sammen med en del personlige interviews og fokusgruppemøder 

med klubdeltagelse skal danne grundlag for, i løbet af 2015, at sikre 

det helt rette fokus på klub-behovene samt om nødvendigt, tilpasse 

organisationen til det mest optimale for breddeaktiviteterne i klub-

berne i Dansk Svømmeunion. 

Det var også i 2014 at vort samarbejde med GymDanmark startede op 

for alvor. Vi vil sammen udvikle breddeaktiviteter som eksempelvis 

fastholdelsesprojektet for teenagere, og i øvrigt idé- og videns  

udveksle til gavn for arbejdet i alle klubber i begge idrætsgrene.  

På det elitære plan fortsatte 2014 succesen efter jubelåret 2013.  

Vi har – takket været EM i Herning – fået endnu mere medieop-

mærksomhed og TV2 transmitterer nu de store internationale 

mesterskaber. Svømmerne og svømmesporten bliver eksponeret som 

aldrig før. Og de sportslige resultater var igen i top. Svømmerne vandt 

mesterskaber og masser af medaljer både ved EM i Berlin og VM  

Kortbane i Doha. Og så blev 2014 også året, hvor vi fik en udspringer 

på podiet ved et stort mesterskab. Tillykke til Andreas Sargent 

Larsen og Udspringssektionen med verdensmesterskabet for juniorer 

samt den flotte 6. plads ved kåringen af Årets Fund.

På det ikke-sportslige område blev der i 2014 truffet beslutning om at 

flytte unionskontoret til Idrættens Hus i helt nybyggede lokaler, som 

ventes at stå klar til april 2016. Der blev vedtaget et adfærdskodeks 

for matchfixing og anden uetisk adfærd, og så arbejdes der på fær-

diggørelsen af en frivillighedsstrategi. Skolesvømningen og den nye 

skolereform og konsekvenserne af samme er udfordringer, men også 

muligheder som har optaget Dansk Svømmeunion meget i årets løb.

På de efterfølgende sider vil noget af dette - samt meget andet - blive 

omtalt og uddybet.

INDLEDNING
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DANSK IDRÆT GENERELT  
– HERUNDER DIF & TEAM DANMARK  
SAMT VISION 25-50-75 
2014 var året, hvor den længe ventede idrætspolitiske udredning fra 

Kulturministeriet kom. Inden da var der røget fredspibe mellem DIF 

og DGI, således at der ikke var indbyrdes kamp om de økonomiske 

midler, men i stedet var der, fra begge idrætsorganisationens side, 

enighed om at kæmpe sammen om at sikre den samlede idræt bedst 

muligt. Der blev indledt samarbejde organisationerne imellem 

omkring projektet 25-50-75, og resultatet af Kulturministerens 

overvejelser blev derefter stort set uændret økonomi til både DIF og 

DGI, bortset fra en mindre beløbsmæssig reduktion, forårsaget af 

ministerens behov for oprettelsen af en pulje udviklingsmidler. Puljen 

skal administreres af Kulturministeriet, og blev finansieret af de nu-

værende beløbsmodtagere. Denne reduktion slog igennem straks, og 

med det resultat at DIF ikke kunne pristalsregulere bloktilskuddene 

til specialforbundene i 2015.

Det positive for dansk idræt er, at midler til videreførelse af Sport 

Event Danmark på næsten uændrede økonomiske vilkår blev sikret 

fremover, ligesom Anti Doping Danmark fik øgede ressourcer til 

dopingbekæmpelsen, og Team Danmarks Talentpulje blev videreført. 

Dette skete primært på bekostning af tilskuddene til hestevæd-

deløbssporten, som vel også må siges at være yderst kommerciel og 

professionel og meget lidt frivilligt drevet.

Økonomisk er modtagerne af spillemidlerne, herunder både DIF 

og Team Danmark, afhængig af udviklingen i danskernes spil på 

primært lotto. Trenden i spillelysten er desværre faldende, og dette er 

en overhængende udfordring for dansk idræt, medmindre det lykkes 

i 2015 at forhandle en ændret fordelingsnøgle af spillemidlerne på 

plads med Kulturministeren. Det har vi tillid til lykkes.

Team Danmark finansierer langt hovedparten af vore eliteudgifter, og 

her følger vi nøjagtigt den fire-årige masterplan, som Dansk Svøm-

meunion har fremlagt for Team Danmark for perioden 2013-2016 og 

som er godkendt og tiltrådt af Team Danmarks bestyrelse. Det kræver 

naturligvis, at Dansk Svømmeunion løbende opfylder målsætnin-

gerne til de sportslige resultater. Og det gør vi.

På den organisatoriske side var der udskiftninger i Team Danmarks 

bestyrelse i 2014. Det er Dansk Svømmeunions opfattelse, at Team 

Danmark i dag har en svagere bestyrelse end før udskiftningen. Det 

beklager vi, og har også meddelt dette til DIF, som er ansvarlig for 

idrættens indstillinger til Kulturministeriet, som foretager den ende-

lige udpegning af TD-bestyrelsesmedlemmer. De af DIF indstillede, 

og efterfølgende af Kulturministeriet udpegede medlemmer, har 

hovedsageligt - efter vores skøn - ikke tilstrækkelig elitær baggrund. 

Således kommer ingen af de personer, som sidder på DIF-indstillinger 

med en baggrund fra et verdensklasse- eller internationalt elitefor-

bund. Det må DIF råde bod på ved førstkommende indstillingsrunde 

i 2016.

VISION 25-50-75
Vision 25-50-75 er projektet, hvor målet er, at senest i 2025 skal 50 

procent af befolkningen dyrke deres idræt i en idrætsforening, og 75 

procent af alle danskere skal være idrætsaktive. Projektet er nu en 

fælles ambition mellem DIF og DGI og tiltrådt af Kulturministeriet. 

For at realisere denne målsætning har DIF og DGI indgået et tæt 

samarbejde, og allerede i bestyrelsens mundtlige beretning sidste år, 

omtalte vi Dansk Svømmeunions mulige involvering i den nye fælles 

strategi. Vi startede en møderække med deltagelse af DGI med det 

mål at kunne starte et samarbejde op omkring skabelsen af vækst 

indenfor svømmesporten som bidrag til realisering af visionen 25-

50-75. Der skulle, såfremt vi kunne blive enige om fælles initiativer, 

efterfølgende etableres et fælles pilotprojekt. Dansk Svømmeunion 

mente, at en fælles indsats for at forbedre svømmeklubbernes mulige 
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vandtid var en oplagt første prioritet, startende med et analysearbejde 

omkring brugen af alle svømmehalsfaciliteter i Danmark. Med cirka 

10.000 på ventelister rundt omkring i klubberne vil en nedbringelse 

af ventelisterne via en forbedret udnyttelse af de eksisterende faci-

liteter, være det bedste middel til at bidrage til visionen, og samtidig 

opfylde et stort behov og ønske fra klubberne. Vores opfattelse er, at 

en sådan fælles målrettet aktivitet vil gøre mere gavn for klubberne 

end eksempelvis at lave nogle fælles arrangementer. Disse ville dog 

nok være mere synlige udadtil, og det har måske været medvirkende 

til, at den fælles styregruppe mellem DIF og DGI fravalgte svømmepi-

lotprojektet, da første – og også senere anden – runde af fællesprojek-

ter blev udvalgt. Det står vi i Dansk Svømmeunion noget uforstående 

overfor, men må selvfølgelig acceptere, at DIF og DGI hellere vil 

fokusere på synlige aktiviteter, hvor medlemspotentialet først skal 

findes, fremfor et mere internt projekt, hvor vi ikke først skal finde 

medlemmerne – de står allerede på ventelister, hvis vi blot kan 

hjælpe klubberne med optimering af vandtiden. For god ordens skyld 

skal lige tilføjes, at vi også var parate til at indgå et fællesprojekt 

omkring fokusering på segmentet 60+, som vil være stærkt stigende 

de kommende år, hvor den demografiske udvikling samtidig viser fald 

i de helt unge årgange.

Dansk Svømmeunion var således parate til at indgå samarbejde med 

DGI om disse projekter. Vi er som udgangspunkt af den opfattelse, at 

en form for konkurrence er sund. Det holder begge parter vågne. Og vi 

tror ikke meget på, at eksempelvis et samarbejde om konkrete sports-

lige arrangementer skaber større medlemsvækst, end såfremt både 

DGI og Dansk Svømmeunion hver for sig udvikler egne aktiviteter. 

Det vil først være uhensigtsmæssigt, såfremt vi bruger ressourcer 

på blot at efterligne noget, der allerede er udviklet og allerede er til-

gængeligt for svømmeklubberne. Det har vi på intet tidspunkt gjort i 

Dansk Svømmeunion.

Såfremt vi kan blive enige om samarbejde med DGI omkring emner, 

som virkelig skaber merværdi for klubberne, er vi også parate til at 

drøfte samarbejde i et DIF/DGI pilotprojektregi, naturligvis under 

forudsætning af, at det overordnet tjener Dansk Svømmeunion – og 

dermed vore medlemsklubber – til fordel.

INTERNATIONALT – LEN OG FINA 
Dansk Svømmeunion har i 2014 deltaget i et samarbejde med de 

nationale svømmeforbund i Holland, England, Frankrig og Tyskland 

i et fælles EU-finansieret medarbejderudviklingsprojekt: ”Make a 

European Splash by educating the staff of Swimming Federations”. 

Læs mere om projektet på side 16.

LEN
Dansk Svømmeunion har følgende personer indvalgt i LEN:

Søren Korbo - Formand for Technical Swimming Committee 

Leif Panduro Jensen - Medlem af Technical Medical Committee 

Danielle Keller - Medlem af Technical Open Water Swimming Committee

Dansk Svømmeunion har deltaget i LEN Congress 2014.

FINA
Dansk Svømmeunion har følgende person indvalgt i FINA:

Søren Korbo, Technical Swimming Committee, Honorary Secretary

Dansk Svømmeunion har deltaget I FINA Extraordinary Congress 

2014 samt FINA Convention 2014.

Dansk Svømmeunion deltog derudover i maj 2014 sammen med  

Sport Event Danmark og Wonderful Copenhagen i et orienterings-

møde i FINAs hjemby i Lausanne om budprocedure og betingelser for 

afgivelse af arrangørbud for VM Kortbane i 2018. De økonomiske krav 

viste sig af en sådan størrelse, at Dansk Svømmeunion ikke valgte at 

indsende bud på arrangementet.

ØKONOMI 
Året 2014 har igen været præget af store events, nyudvikling og et 

generelt højt aktivitetsniveau.

Årsregnskabet udviser et overskud på 427.522 kroner, hvilket er 

væsentligt højere end det budgetterede nul-resultat.  Vi har således 

i 2014 formået at skabe et positivt resultat selvom vi igen i 2014 har 

investeret i nyt tidtagningsudstyr til afholdelse af mesterskaber og 

udstyr til åbent vand-arrangementerne.

Det positive resultat betyder også, at vi ikke har brugt noget af  

tidligere års overskud, og egenkapitalen øges med årets resultat.  

Af egenkapitalen er 1.025.000 kroner øremærkede til specifikke  

projekter, herunder ”Alle skal lære at svømme” og en ny redigering  

af ”Moderne Svømning”. 

Året 2014 var endnu engang et godt år for AquaCamps med flere 

afholdte camps og flere deltagende børn. Der bliver brugt mange 

ressourcer i unionen på AquaCamps, hvorfor det er rart at se, at disse 

ressourcer er givet godt ud.

Vi vil også huske 2014 for året, hvor vi indgik en fire-årig partner-

skabsaftale med TrygFonden omkring ”Alle skal lære at svømme”. 

Også det nystartede projekt med DIF og GymDanmark – ”vi bevæger” 

- har fyldt meget i 2014.

Konkluderende må det siges, at 2014 igen har været et hektisk år med 

mange projekter.  Vi har budgetteret med et nul-resultat for 2015, 

og har i 2015 øremærket midler til både frivillighedsstrategien og 

udviklingen af ”Moderne Svømning”.
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POLITISK PROGRAM 
”Svømning for Alle” er Dansk Svømmeunions politiske program for 

perioden 2012 -2016. Med dette politiske program lægger Dansk 

Svømmeunion sig tæt op af Danmarks Idrætsforbunds politiske 

program. Vi har allerede nu opnået mange af de mål, vi har stillet 

os i det politiske program. I 2014 har vi i høj grad haft fokus på tre 

indsatsområder: 

• Opstart af det nye DIF udviklingsprojekt sammen med  

GymDanmark – ”Vi bevæger”. Her er der i høj grad fokus på 

rekruttering af nye klubber og fastholdelse af tweens i idrætten. 

• Udarbejdelse af en frivillighedsstrategi for Dansk Svømmeunion. 

• Afslutning af den nuværende livredningsstrategi. 

På alle områder er der i løbet af året arbejdet intensivt. ”Vi bevæger” 

og Dansk Svømmeunions frivillighedsstrategi uddybes i henholdsvis 

afsnittet “Vi bevæger - DIF udviklingsprojekt i samarbejde med  

GymDanmark side 11 og afsnittet “Frivillighedsstrategi” side 10.  

Vi har med udgangen af 2014 afsluttet den nuværende livred-

ningsstrategi. Der er, siden vi tog første spadestik i april 2011, opnået 

fine resultater. Det overordnede mål for strategien var: 

”Flere skal redde liv – maximalt 50 drukneulykker årligt”

Et ambitiøst mål, men vi er stolte af, at udviklingen i perioden er 

gået den rigtige vej. Det er sammen med klubberne lykkedes at hæve 

interessen omkring livredningssagen. Eksempelvis deltog et rekord-

stort antal livreddere ved DM i open water i Hvide Sande i august. 16 

klubber søgte om tilskud til livredningsudstyr via klubpakken, der 

støtter livredningsaktiviteter i klubberne. Endelig har vi i perioden 

fået langt flere til at aflægge en livredderprøve, der dokumenterer, at 

man er i stand til at redde liv. 

Der blev i 2014 samlet set aflagt 7776 livredderprøver. Her tegner 

bassinlivredderprøven sig for de 5359. De resterende aflagte prøver 

er erhvervslivredderprøven, underviserprøven og søsportsprøven. 

Bestyrelsen har allerede nu besluttet, at livredningsstrategien bliver 

et tema for det kommende års arbejde i bestyrelsen. Vi ser gerne, at 

endnu flere aktivt dyrker livredning og er i stand til at redde liv, hvis 

behovet opstår. 

FACILITETER 
Gode faciliteter er helt essentielt for vores klubbers virke, og vi skal 

som organisation løbende kunne støtte klubberne i deres bestræbel-

ser på optimale adgangsforhold. Grundlæggende er det dog forsat 

Dansk Svømmeunions politiske holdning at svømmehallers drift, 

vedligeholdelse, renovering og nyetablering af svømmehaller er og 

skal være en kommunal opgave. Vores hovedopgave er at definere, 

støtte og bakke op om svømmeklubbernes daglige virke. 

Fra januar 2014 har konsulentgruppen varetaget facilitetsområdet, 

som en del af deres løbende kontakt med klubberne. Faciliteter stod 

ligeledes højt på dagsordenen i den fælles arbejdsgruppe mellem 

DGI, DIF og Dansk Svømmeunion omkring vision 25-50-75. Det er et 

fælles ønske mellem disse organisationer, at der fremadrettet fokus-

eres mere på facilitetsproblematikken. Herunder i særlig grad at få 

belyst problemerne de steder, hvor klubberne i høj grad oplever, at de 

må afvise potentielle medlemmer på grund af mangel på tid. 

Et særligt fokus område for Dansk Svømmeunion og DIF drejer sig 

om Hovedstadsområdet. Vi deltager derfor i det fælles projekt ”Idræts 

Forum København”. Her er der i løbet af 2014 blevet arbejdet på en 

model, hvor det fælles sekretariat styrkes. Dette er lykkedes i et 

spændende samarbejde mellem flere specialforbund og DIF. 

SPORTSAFDELINGEN 
ELITESVØMNING
Sportsligt har det været et fint år for elitesvømningen. Højdepunk-

terne var Europamesterskaberne i Berlin og Verdensmesterskaberne 

på kortbane i Doha. Der henvises til de konkrete resultater i “Tillæg” 

side 23. Ved EM blev Danmark nummer to på medaljelisten kun 

overgået af Storbritannien. Vi kan roligt være stolte af vores svøm-

mere, der slår til, når det gælder. Som nation kan vi også være stolte 

af, at slå store svømmenationer som Tyskland, Frankrig, Holland og 

Ungarn – blot for at nævne nogle. Ved VM i Doha blev vi 10. bedste 

nation. Et godkendt resultat. Det er helt tydeligt at international 

svømning er ved at opruste frem mod Rio. Det var det stærkeste VM 

på kortbane nogensinde, og der blev slået mange verdensrekorder. 

SPORTSAFDELINGEN 
Afdelingen har haft et lidt turbulent år. Det er år to efter fusionen af 

eliteafdelingen og svømmesektionen og der er stadig ting, der skal 

læres. Ved områdemødet blev afdelingen herunder også stævneud-

valget stærkt kritiseret for at have flyttet Danske Holdmesterskaber  

et andet sted hen i kalenderen, end det plejer. Det er vigtigt, at 

sportsafdelingen er god til at kommunikere beslutningerne, træffer 

velgennemtænkte beslutninger og, hvor det er relevant, i dialog 

med eliteklubberne. Og det er ligeså vigtigt, at Sportsafdelingen og 

Stævneudvalget har frihedsgraderne til at skabe en kalender, der har 

sammenhæng med og understøtter den internationale kalender. 

I foråret opsagde Michael Hinge sit job som talentudvikler, og det 

viste sig at være overordentligt svært at få besat denne stilling med 

en egnet kandidat. Det lykkedes dog og Thomas Stub er tiltrådt som 

talentansvarlig i Dansk Svømmeunion. 

Efter EM i Berlin opsagde Shannon Rollason sin stilling som NTC 

cheftræner. Noget af en bet for Dansk Svømmeunion generelt og 

elitesvømningen i særdeleshed. Og i november måned opsagde  

Mikkel von Seelen sin stilling som sportschef. 

Det har betydet, at vi har måttet flytte rundt på de personalemæs-

sige ressourcer i Sportsafdelingen. Af hensyn til kontinuiteten har 

Nick Juba, som cheflandstræner fået mere NTC fokus. I skrivende 

stund modtager vi ansøgninger på den landstræner stilling, som er 
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ledig. Når denne stilling er besat kan vi igen stille med fuldt hold i 

Sportsafdelingen eftersom stillingen som sportschef er genbesat med 

Lars Green Bach. 

KURSUSAFDELINGEN 
Kursusafdelingen har i 2014 haft en lille fremgang i det samlede 

antal af kurser i forhold til 2013. Fremgangen ses især på livred-

ningskurserne, mens instruktør/træner og officialkurser har været 

stagnerende.

 

I 2014 har vi lanceret en åbent vand-træneruddannelse samt kurset 

RED-din-makker. Kurserne henvender sig til åbent vand-udøvere og 

trænere - se bilag nr. 1, side 17.

Kursusafdelingen har i 2014 haft fokus på at fortsætte udviklingen af 

kursusadministrationssystemet således at de daglige arbejdsgange 

optimeres. 

Udviklingen af officialuddannelserne har især haft fokus på tilret-

ning af undervisningsmaterialet samt tilretning i forhold til nye 

regler fra FINA.

Styregruppen for Den Danske Svømme Officials uddannelse 

besluttede i 2014 at aflyse overdommerkurset grundet manglende 

tilmeldinger. Beslutningen om at udsende kursusmateriale til  

kursisterne via mail er blevet positivt modtaget af deltagerne. 

DANSK SVØMMEUNIONS  
KOMMUNIKATION 2014
Dansk Svømmeunion benytter sig af mange forskellige kommu-

nikationskanaler i forhold til interne og eksterne målgrupper. Alt 

lige fra den direkte dialog via telefon og fysiske møder over e-mails, 

nyhedsbreve, webopdateringer på hjemmeside, Facebook og presse-

meddelelser udgør måder, hvorpå vi bestræber os at føre en optimal 

kommunikation med diverse målgrupper. Et væsentligt fundament 

for unionens kommunikation er kommunikationsstrategien, som 

blev udarbejdet i 2010. Strategien kan læses og downloades fra 

unionens hjemmeside. I år påbegyndes arbejdet med at opdatere 

strategien således den eksempelvis også kommer til at inkludere 

brugen af de sociale medier.

NYHEDSBREVET SVØM UPDATE
Unionens elektroniske nyhedsbrev, SVØM Update, udgør et af de 

redskaber, som vi benytter til at orientere medlemsklubberne om vig-

tige nyheder af forskellig art i kort form. Indholdet til nyhedsbrevet 

indsamles blandt ansatte og frivillige, som varetager centrale poster 

i organisationen. 

I 2014 blev SVØM Update udsendt otte gange - se tidligere udsendte 

nyhedsbreve her.

For øjeblikket sendes nyhedsbrevet til knap 1.500 modtagere.     

PRESSEMEDDELELSER
Nogle begivenheder har i årets løb været af en sådan særlig karakter, 

at vi har vurderet, at de burde deles med pressen. Flere aktiviteter 

kunne helt sikkert have været en pressemeddelelse værdig, men i 

praksis har vi i 2014 udsendt 67 pressemeddelelser. Størstedelen af 

disse har vedrørt resultater opnået ved nationale og internationale 

mesterskaber samt mere bredderelaterede events såsom Den Store 

Svømmedag og Christiansborg Rundt. 

Alle udsendte pressemeddelelser fremgår af unionens hjemmeside 

under pressearkiv. 

HJEMMESIDEN  WWW.SVOEM.ORG
Dansk Svømmeunions hjemmeside svoem.org udgør på mange måder 

headquarter for unionens væsentligste informationer i forhold til 

medlemsforeningerne. Det er her vi bestræber os på at opdatere 

løbende med vigtige data af forskellig karakter overfor medlems- 

foreninger og det øvrige SvømmeDanmark. 

Hjemmesiden rummer helt naturligt en imponerende datamængde, 

da vi efterhånden er blevet en stor organisation. Og alt skal ind- 

tænkes en plads, som synes logisk i den store sammenhæng. Det vil 

altid være en udfordring at ramme en struktur, som synes oplagt for 

alle at navigere rundt i, men vi bestræber os på hele tiden at optimere 

tilgængeligheden på sitet. 

Sidste år målte vi for første gang på besøgstallene for Dansk Svøm-

meunions hjemmeside.

Her opnåede vi, for året 2013, i alt 501.061 besøg og 153.768 unikke 

besøg.  

Sidste år, 2014, opnåede hjemmesiden i alt 551.876 besøg og 186.536 

unikke besøg.

Besøgstallene er således steget pænt i 2014 sammenlignet med året 

før.

Dansk Svømmeunion og de sociale medier

Som organisation er Dansk Svømmeunion endnu ikke at finde på de 

sociale medier. Det arbejder vi imidlertid på i år. 

I 2014 har Dansk Svømmeunion dog været at finde på Facebook i 

form af udvalgte aktivitets- og udvalgssider. 

Her tænkes på De regionale udvalg, som alle har egne Facebook-sider 

samt ”Christiansborg Rundt” og ”openwater”. Sidst på året blev også 

”Den Store Svømmedag” og ”AquaCamp” oprettet med egne sider på 

Facebook. 

Hertil kommer så områderne konkurrence-/elitesvømning samt 

konkurrencelivredning, hvor unionens nyhedssite – SvømmeSport – 

har været daglig nyhedsleverandør også på Facebook.   

   

http://www.svoem.org/_files/_database/database105/DanskSvoemmeunionskommunikationsstrategi2010.pdf
http://www.svoem.org/Aktuelt/Nyhedsbreve/Se-alle-nyhedsbreve/Update/
http://www.svoem.org/Aktuelt/Presse/
http://www.svoem.org/
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DANSK SVØMMEUNIONS NYHEDSSITE SVØMMESPORT  
WWW.SVOEM.DK 
Det selvstændige nyheds-svømmesite SvømmeSport, som beretter 

om nyheder indenfor de overordnede områder elitesvømning, åbent 

vand-svømning og konkurrencelivredning, har nu eksisteret i to ½ år. 

I praksis drives sitet af to skribenter/studentermedarbejdere, som

arbejder ud fra månedlige redaktionsplaner. Via input fra nøgleper-

soner udarbejdes disse redaktionsplaner, således vi sikrer, at Svømme-

Sport dækker udvalgte højdepunkter indenfor førnævnte områder. 

SvømmeSport ejes af Dansk Svømmeunion, som dækker udgifterne 

knyttet til sitet. Via bannersalg er det dog intentionen, at sitet skal 

generere flest mulige indtægter. Besøgstallet for 2014 er på i alt 

348.520. Sammenlignet med 2013-tallet, er der tale om en stigning 

på knap 17.000. Hvad angår unikke besøg har SvømmeSport i 2014 

opnået i alt 93.817. Her er der, sammenlignet med året før, tale om  

et mindre fald på godt 5.000.

SVØMMESPORT PÅ FACEBOOK I 2014
SvømmeSport overtog i april måned 2014 den Facebook-side, som 

hidtil havde været oprettet i forbindelse med EM i svømning i Herning 

tilbage i december 2013. Her havde sitet formået at opnå cirka 5.000 

likes i forbindelse med EM. Denne fantastiske gruppe af svømmeglade 

mennesker ville vi naturligvis gerne fortsætte med at have kontakt til 

efter endt EM. Derfor blev det undersøgt, om det var muligt at ændre 

profil-navnet fra EM i Herning til SvømmeSport. Og det lykkedes. 

Siden da er antallet af likes nu nået op på lige knap 7.000. Man kan 

sige, at SvømmeSport er kommet nemt fra start på Facebook med en 

stor gruppe af likes foræret på forhånd. Det er dog dejligt at kunne 

konstatere, at tallet fortsat stiger og at siden emmer af god aktivitet.

TRYGFONDEN KYSTLIVREDNING 
Sommeren 2014 var travl for TrygFonden Kystlivredning. Det blev til 

mere end 60.000 livredderindsatser i alt, hvor af de 47 aktioner var 

situationer, hvor mennesker var i livsfare. Særligt én dag (fredag, 

den 1. august) blev travl for kystlivredderne på Henne Strand ved 

Vesterhavet. En kombination af godt sommervejr og mange badende 

samt pålandsvind og revlehuller, gav de tre livreddere på vagt sved 

på panden. I løbet af få timer blev der reddet syv børn og fem voksne 

ind fra vandet. Heldigvis gik alt godt, men det vidner om at både det 

forebyggende arbejde med at lære befolkningen om eksempelvis rev-

lehuller og deres farer samt den grundlæggende indsats for at lære 

alle at svømme, er meget vigtigt.

I TrygFonden Kystlivredning arbejder vi året rundt med eksempel-

vis at forberede livredningssæsonen, uddanne vores livreddere og 

risikovurdere strande. Alt det og meget mere kan du læse om i vores 

sæsonrapport 2014 ”Sådan øger vi badesikkerheden i Danmark”.

Læs sæsonrapporten 2014 her.

ÅBENT VAND  
Dansk Svømmeunion var henover sommeren involveret i afviklingen 

af godt 20 arrangementer rundt om i hele landet. Det er fortsat en 

vigtig prioritet, at vi skal arrangere en række spændende og folkelige 

arrangementer, der appellerer til de voksne motionssvømmere.  

Vi oplever forsat en voldsomt stigende interesse omkring åbent vand 

svømning som aktivitet. Flere steder landet over er det lykkedes at  

få etableret stabile træningsmiljøer, hvor der trænes i åbent vand  

henover hele sommerperioden. Herunder begynder vi nu at se de 

første deciderede åbent vand-svømmeklubber.  

Foto: Søren Bundgaard

http://www.svoem.dk/
http://www.e-pages.dk/trygfonden/254/
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Christiansborg Rundt var igen i år det helt store tilløbsstykke, hvor 

næsten 3.000 deltagere var med til at skabe en fantastisk event i 

hjertet af København. Vi havde igen i år stor succes med for-træning 

på Fisketorvet i samarbejde med Team Bade. Henover hele sommeren 

var der hver uge fulde baner til de to træningspas. Vi håber at give 

endnu flere mulighed for at kunne svømme med i 2015. 

I 2014 havde vi for første gang mulighed for at afvikle eventen uden 

af skulle åbne for kanalrundfarten. Denne mulighed vil fremadrettet 

betyde, at endnu flere kan få lov til at deltage i denne unikke svøm-

metur i hjertet af København. 

En aktivitetsgodkendelse af åbent vand-svømningen ved DIF er 

forsat omdrejningspunktet for den samlede indsats med åbent vand- 

svømning. Derfor er en lang række klubber i slutningen af året blevet 

kontaktet for at komme med en kort beskrivelse af netop deres 

aktiviteter i åbent vand. De samlede input skal nu bearbejdes og 

fremlægges for DIF. 

I begyndelsen af 2014 blev der etableret et udviklingslandshold i 

åbent vand for juniorer. Holdet havde kickoff ved et arrangement i 

Kolding, hvor projektet blev præsenteret for svømmere og trænere. I 

forsommeren deltog svømmerne i to nationale åbent vand-stævner, 

hvorefter der blev udtaget et hold til Nordiske Mesterskaber i Finland 

i august. Holdet præsterede her fine resultater og der blev hentet  

flere medaljer. Landstræner Nick Juba har fra starten været optaget 

af, at projektet skulle lykkes, og der arbejdes nu videre med projektet 

i 2015. 

Se også bilag 5, side 21 visende deltagerudviklingen for åbent 

vand-arrangementer i perioden 2006 – 2014.

AQUACLINIC 
Aquaclinic 2014 blev i afholdt på Hotel Propellen i Billund i september. 

Som sædvanligt blev Aquaclinic afholdt i samarbejde med Dansk 

Svømme Træner Sammenslutning. 

Årets hovedtaler var britten Jon Rudd, der er chef for Plymouth  

Leander Swimming. Her er han blandt andet træner for verdens-

stjerner som Ruta Meilutyte, og tidligere har han arbejdet med atleter 

som Mark Foster. Programmet i 2014 var i det hele taget præget af 

spændende indlæg fra blandt andet verdensrekordholderen i 200 

meter brystsvømning, Rikke Møller Petersen, B.S. Christiansen, 

landstræner Nick Juba, Kim Dietrichsen fra Sportsmind.dk, Michael 

Andersen fra Team Danmark og mange flere.

Deltagerantallet var i år på godt 100 klubledere, talent- og elitetræ-

nere, der nød godt af de mange inspirerende indlæg og ikke mindst 

omgivelserne på hotellet, der gav rig mulighed for networking og 

udveksling af erfaringer på tværs af klubberne i SvømmeDanmark.

Masterclass delen var henlagt til Billund Travbane, hvor der var in-

spiration fra en anden verden i form af en travtræner og en dyrlæge, 

der indviede deltagerne i denne idræt. Ligeledes var der efterfølgen-

de mulighed for enkelte af deltagerne for at afprøve evnerne som 

travjockey.

Aquaclinic 2015 er godt undervejs og datoen bliver den 4.-6. septem-

ber på Sørup Herregaard ved Ringsted.

FREMTIDIG ORGANISERING 
Bestyrelsen igangsatte i starten af året et større organisationspro-

jekt. Formålet var – efter en årrække med stor vækst på så godt som 

samtlige områder – at få lavet et større serviceeftersyn af vores 

organisation. Ønsket var, med fokus på optimering af klubbernes 

udbytte af medlemskab af Dansk Svømmeunion, at komme hele 

vejen rundt i alle dele af organisationen, og foretage eventuelle 

ændringer, som kan medføre en merværdi for klubberne. Vi har derfor 

taget os den nødvendige tid til at indsamle synspunkter, erfaringer 

og holdninger fra såvel klubber som kernefrivillige i hele organisa-

tionen. Processen har været drevet af det eksterne analysefirma TSE 

Consulting, der har en bred indsigt i dansk idræt. Der blev igangsat en 

spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige medlemsklubber, og der 

er undervejs blevet foretaget 25 interviews med kerneinteressenter. 

Derudover har der været møder med fem regionale fokusgrupper med 

bred repræsentation af klubber, sektioner og frivillige.

Det samlede materiale er i form af en endelig rapport fra TSE Consult-

ing modtaget umiddelbart før årsskiftet, og behandles efterfølgende 

grundigt i såvel en arbejdsgruppe som i styregruppen for projektet.

AFSLUTNING 
Som alle de foregående sider i denne beretning viser, har der igen i 

2014 været et dejligt højt aktivitetsniveau i Dansk Svømmeunion og i 

de enkelte svømmeklubber. 

Rigtig mange ting er lykkedes rigtig godt. Og der er heldigvis stadig 

rum til at gøre nogle af tingene endnu bedre, således at vi sammen 

kan realisere endnu højere mål, og yderligere forbedre trenden i 

udviklingstendenserne også i de kommende år.

Men det er kun lykkedes – og vil kun lykkes igen næste år – takket 

være den uvurderlige arbejdsindsats, som ydes af de tusindevis af 

frivillige i alle landets svømmeklubber og i Dansk Svømmeunion. 

Uden alle jer, er det ikke muligt at skabe de resultater for både bred-

den og eliten, som vi har oplevet i 2014, og som skal fortsætte også 

her i 2015. TAK for det.

Også en tak til alle ansatte i Dansk Svømmeunion for jeres arbejd s - 

indsats. I er ikke bare medarbejdere, men også ildsjæle, som på 

samme måde som alle de frivillige brænder for svømmesporten, og 

brænder for, at alle medlemmer rundt omkring i landets svømme-

klubber kan få masser af positive oplevelser med vandsport på lige 

netop det niveau, som hvert enkelt medlem selv ønsker.

Tak for indsatsen i 2014.
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FRIVILLIGHEDSSTRATEGI 
Argumentation for projektet: 
Vi har i 2014 prioriteret at arbejde med at udvikle en strategi for 

frivillighedsarbejdet, da størstedelen af det nødvendige arbejde til 

at sikre vandsportsaktiviteter i Danmark er drevet af frivillige. Dette 

gælder både arbejdet indenfor Dansk Svømmeunion og i klubberne. 

Frivillighedsstrategien tænkes derfor at bidrage til, at det bliver nem-

mere for klubber at fastholde og udvikle frivillighedsarbejde, som 

igen er alt afgørende i forhold til at kunne fastholde aktiviteterne.

En arbejdsgruppe bestående af Susanne Glasius Tischer, Anders 

Vestergaard Jensen, Dorthe Rigét, Lars Warm, Lars Bo Larsen og 

Lene Madegaard har henover 2014 arbejdet med at udvikle en frivil-

lighedsstrategi for Dansk Svømmeunion.

Udgangspunktet har været Dansk Svømmeunions intention om at 

værne om frivilligheden i de danske svømmeklubber. Gennem de 

seneste år har vi oplevet at det, som i andre forbund og foreninger, 

har været svært at finde frivillige.

De overordnede konklusioner fra IDANs frivillighedsrapport af januar 

2012 samt de specifikke konklusioner fra samme rapport på svømme- 

området giver grobund for, at der i Dansk Svømmeunion udarbejdes 

en strategisk indsats på området. Målet er at få flere frivillige  

engageret i Dansk Svømmeunion og i unionens medlemsklubber.

Der er i dag rigtig mange frivillige, der er med til at bidrage til arbej-

det ude i klubberne og i Dansk Svømmeunion. De frivillige gør det 

muligt for Dansk Svømmeunion at arbejde efter den overordnede 

mission: at skabe de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for 

udøvelse af vandidræt i Danmark.

For at kunne efterfølge denne mission er det altafgørende med 

frivillige, der vil tage ansvar og involvere sig i store som små opgaver. 

Formålet med frivillighedsstrategien er derfor: at skabe de mest 

motiverende, udviklende og givende rammer for frivilligt arbejde i 

forbindelse med udøvelse af vandidræt i Dansk Svømmeunion.

I Dansk Svømmeunion, herunder også sektionerne og klubberne, skal 

det være attraktivt og let at være frivillig, samtidig med at det skal 

være udviklende på det faglige og personlige plan. Frivilligheds- 

strategien henvender sig både til det frivillige arbejde i Dansk 

Svømmeunion og ude i klubberne. Dog med særligt fokus på Dansk 

Svømmeunion, da klubbernes frivillighedsstrategi skal udarbejdes 

efter deres egne definerede værdier. Hertil er der udarbejdet en folder 

som inspiration til klubberne. Den ligger på bordet foran jer.

PROJEKTER I  
DANSK SVØMMEUNION
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”VI BEVÆGER” - DIF UDVIKLINGSPROJEKT 
I SAMARBEJDE MED GYMDANMARK 
Argumentation for projektet: 
Vi har i 2014 prioriteret at igangsætte 

projektet ”Vi bevæger de unge i for-

ening” i samarbejde med GymDanmark 

og Danmarks Idrætsforbund. Det 

har vi på baggrund af den mulighed 

udviklings projekterne giver for at få 

tilført projektmidler fra DIF, der kan 

være med til at nå målet, om at vi i Dansk Svømmeunion skal arbejde 

målrettet mod at få flere medlemmer samt tilbyde vores medlemmer 

et bredt spektrum af koncepter, der kan løfte klubberne. Det er målet, 

at vi med tween-satsningen i projektet kan være med til at give 

klubberne endnu et redskab, de kan bruge i hverdagen til at udbyde 

spændende aktiviteter for målgruppen. Derudover vil projektet også 

give os brugbar viden gennem den daglige sparring, vi får på alle 

niveauer i samarbejdet med GymDanmark.

Dansk Svømmeunion startede i 2014 op på et nyt udviklingsprojekt  

i samarbejde med GymDanmark. Projektet har overskriften  

”Vi bevæger de unge i forening” og strækker sig over en periode  

på fire år fra 2014 til udgangen af 2017.

Projektet har tre satsningsområder. I forlængelse af det hidtidige 

udviklingsprojekt der forløb i perioden 2010-2013, med stor succes 

for begge forbund, er der fortsat en satsning mod at øge medlems-

tallet i Dansk Svømmeunion og GymDanmark. I det nye projekt er 

det andet satsningsområde selve samarbejdet mellem to af de store 

forbund under DIF. Det tredje og sidste område i projektet er mål-

rettet en undersøgelse af årsager til frafald blandt vore medlemmer i 

8-12 års alderen (tweens) samt hvilke tiltag vi kan gøre for at hjælpe 

klubberne med en indsats over for denne målgruppe, så vi fastholder 

dem i klubberne.

Det første år i projektet har for Dansk Svømmeunions vedkommende 

resulteret i at endnu 26 foreninger har meldt sig ind i Dansk Svøm-

meunion og dermed en stigning i medlemstallet. Den store tilgang af 

klubber har i den grad påvirket medlemstallet i en positiv retning. I 

2013 havde Dansk Svømmeunion godt 14.000 medlemmer mere end 

i 2012. 

I forhold til samarbejdsdelen har der i 2014 været brugt mest tid på 

vidensdeling på konsulentbasis i forhold til klubudvikling og pro-

dukt/koncept udvikling i de to forbund. Længere fremme i forløbet 

vil der ligeledes blive vidensdeling på organisatorisk og politisk 

niveau. Samtidigt tænkes der i muligheder for samarbejde i forhold til 

snitflader i de to forbund, for eksempel på sportsligt niveau mellem 

udspring og gymnastik eller andre områder, hvor det kan give god 

mening.

Det sidste område omkring fastholdelse af de unge i foreningen har i 

år været målrettet forundersøgelser i forhold til medlemsdemografi, 

målgrupper og klubber der har mundet ud i en rapport, som kan læses 

på www.vibevæger.dk. Ligeledes er der igangsat et pilotprojekt i 

samarbejde med seks svømmeklubber, der skal være med til at danne 

baggrund for et kommende uddannelsesforløb for ledere og instruk-

tører i klubberne, der kan være med til at hjælpe klubberne, til bedre 

at kunne fastholde tween medlemmerne.

Projektet er et af de hidtil største udviklingsprojekter i Danmarks 

Idrætsforbund med en samlet bevilling på cirka 15 millioner kroner.

MANGFOLDIGHED: INTEGRATIONSPROJEKT 
OG EMPOWERMENT AF KVINDELIGE 
TRÆNERE 
Argumentation for projektet mangfoldighed - Empowerment af 
kvindelige trænere:
Ligestilling har været et projekt vi har prioriteret i 2014, fordi vi som 

forbund gerne vil sætte fokus på kompetenceudviklingen af kvinde-

lige trænere i SvømmeDanmark. Projektet tænkes at kunne bidrage 

til større fokus på fordelingen af mænd og kvinder på elitetræner 

niveauet.

Empowerment af kvindelige trænere er et led i Danmarks Idræts- 

forbunds prioritering af indsatser inden for mangfoldighedsområdet. 

I samarbejde med Dansk Håndbold Forbund (DHF), Dansk Tennis 

Forbund (DTF) og DIF samarbejder Dansk Svømmeunion om et tre-

årigt projekt.  

Vi har tilrettelagt et forløb i perioden 2014-2016 med titlen ”Rekrut-

tering af flere kvindelige elitetrænere i Dansk Svømmeunion”. Målet 

er at uddanne kvindelige elitetrænere til dansk klubsvømning og 

samtidig sikre fastholdelse af nuværende og kommende kvindelige 

elitesvømmere. Vi har, i samarbejde med sportsafdelingen, udpeget 

fire kvindelige trænere som er i gang med uddannelse og karriereud-

vikling.

Projektet består af to dele; et udviklingsforløb bestående af to årlige 

workshops for DHF, Dansk Svømmeunion og DTF i den tre-årige 

periode. Samt et uddannelsesforløb i eget specialforbund, hvor del-

tagerne får tilbudt uddannelse, træf og praktikforløb, der giver dem 

gode muligheder for at fungere i trænergerningen på højere niveauer.

Argumentation for projektet mangfoldighed - integration: 
Vi har prioriteret dette projekt i 2014, fordi vi gerne som specialfor-

bund og i vores svømmeklubber ønsker at have fokus på, at kunne 

rumme personer med anden etnisk baggrund end dansk i svømme-

klubberne. Ikke blot som medlemmer der sluses ind i foreningerne, 

men også for at blive fastholdt. Projektet tænkes derfor at skulle 

bidrage til at klubberne bliver opmærksomme på hvorledes de fast-

holder denne gruppe af medlemmer i klubberne.

Dansk Svømmeunion ser integrationsområdet som en spændende 

mulighed for udvikling.

http://vibevæger.dk/
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Vollsmose Svømmer er et integrationsprojekt, der har til formål at 

uddanne personer med anden etnisk baggrund inden for svømning. 

Projektet køres i samarbejde mellem Odense Kommune, Get2Sport og 

Dansk Svømmeunion.

Projektet har sin oprindelse i en henvendelse fra Odense Kommune, 

der var frustreret over, at foreningerne i Vollsmose ikke levede op til 

både de sikkerhedsmæssige og de foreningsmæssige aspekter af at 

kunne bruge svømmehallen til deres foreninger. Instruktørerne var 

ikke uddannede og det kunne mærkes på de aktiviteter, som foregik 

i hallen.

Det første samarbejde blev indledt i 2011, hvor projektets første 

omgang startede med deltagelse af 12 mænd med anden etnisk 

baggrund. De skulle alle igennem et forløb med svømmeundervisning 

med en afsluttende test (1000 meter på en halv time), Svømningens 

Grunduddannelse, praktik i Svømmeklubben Frem og mulighed for at 

tage bassinlivredderprøven. Det første projekt løb over to år og ti af 

de deltagende mænd bestod forløbet.

I efteråret 2014 startede anden omgang op, denne gang med delt-

agelse af 14 kvinder med anden etnisk baggrund. De skal alle igen-

nem samme forløb som mændene, og afslutter projektet i juni 2015.

AQUACAMPS 
Argumentation for projektet: 
I Dansk Svømmeunion prioriteres AquaCamp, da det er en aktivitet 

som er lettilgængelig for svømmeklubberne og som har været i 

en positiv udvikling siden starten i 2004. Det er en aktivitet, som 

klubberne roser og har rigtig gode erfaringer med, både i forhold til 

tilgangen til deres camps, men også fordi det er en rentabel aktivitet 

at sætte i gang.

2014 blev endnu et år med mange aktiviteter i vores Aqua Camps. Det 

var 11. gang at klubberne og Dansk Svømmeunion afviklede Aqua 

Camps. Endnu en gang var det en stor succes. I 2014 blev der igen sat 

rekord i deltagerantal og afholdte camps, med lidt over 5000 friske 

børn i vandet rundt om i svømmehallerne. Det var en stigning på 

lidt over 400 børn i forhold til året før. I alt blev der afholdt 99 camps 

fordelt på 48 svømmeklubber.

Uden sponsorer er det ikke muligt at afholde AquaCamp og i 2014 

var der virksomheder og sponsorer som ønskede at støtte, således at 

børnene fik en uge med gode oplevelser både i vand og på land. Virk-

somhedernes støtte er både i form af produkter til børnenes meget 

populære goodiebags og i form af økonomisk støtte. Tak til såvel 

virksomheder som sponsorer for støtten.

I Dansk Svømmeunion er vi imponerede over hvordan klubberne 

formår at aktivere så mange glade børn sommeren igennem og er 

stolte af det arbejde, der udføres i klubberne. Derfor skal der også lyde 

en tak til jer ude i klubberne, fordi I bruger jeres sommer på at akti-

vere de danske børn og unge på en sjov og lærerig måde! Og vi glæder 

os til samarbejdet i 2015.

Selvom der er stadig flere, der tager AquaCamp til sig, håber vi fortsat 

på, at der vil være endnu flere klubber, der vil benytte sig af dette fine 

Glade børn på AquaCamp i Svømmeklubben TEMPO i Børkop.
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koncept i fremtiden. Dansk Svømmeunion ser meget gerne langt flere 

klubber over hele landet blive en del af AquaCamp familien. Dansk 

Svømmeunions udviklingskonsulenter er altid klar til at hjælpe nye 

klubber i gang med processen at udbyde og afvikle AquaCamps. 

Oversigt over afholdte AquaCamps fordelt på klubber, antal camps og 

antal deltagere gennem de seneste otte år:

År Antal klubber Antal camps Antal deltagere

2006 12 13 674

2007 12 16 1055

2008 21 28 1344

2009 26 40 2159

2010 30 54 2620

2011 34 63 3485

2012 42 78 3915

2013 48 95 4617

2014 48 102 5116

Oversigt over Aqua Camps i Danmark i 2014.

AquaSchool er Dansk Svømmeunions inspirations database med 

svømmeøvelser primært til brug for børn der skal lære at svømme. 

Systemet finder man på www.aquaschool.dk og det er gratis at bruge 

for alle. I tillæg til selve øvelsesdatabasen kan man som medlemsklub 

af Dansk Svømmeunion også bruge det til at udfærdige lektions- 

planer til børneholdene i klubbens svømmeskole.

Systemet blev første gang præsenteret på generalforsamlingen i 2013 

og siden har der været en jævn strøm af personer, der har oprettet en 

brugerprofil på siden, så man i dag har mere end 1700 brugere, der har 

oprettet et login til siden. Dertil kommer at knap 100 klubber nu har 

fået et administrations-login, så man kan bruge det til at udfærdige 

lektionsplaner og idéer på tværs af instruktører i foreningerne.

Alle medlemsforeninger kan få et administrations-login gratis og en 

introduktion til systemet ved at kontakte konsulentgruppen, der der-

efter afholder en temaaften i klubben med introduktion og oplæring i 

brugen af systemet.

I løbet af 2014 er der løbende sket forbedringer af øvelsesdatabasen 

og styresystemet. Blandt andet er der kommet flere billeder og 

videoer på mange af øvelserne. Her har mange af vores medlems-

foreninger bidraget med primært videoer på mange af øvelserne. Det 

sætter vi stor pris på og håber at i fortsat vil være behjælpelige med. 

Udspringssektionen har opgraderet på udspringsområdet med godt 

40 nye øvelser.

Enkelte klubber er gået skridtet videre og i forbindelse med 

implementeringen af systemet ligeledes indgået i et decideret 

klubudviklingsforløb med sparring fra konsulenter eller undervisere 

på svømningens grunduddannelse i forhold til optimering af deres 

svømmeskoler. Ligeledes har implementeringen af AquaSchool været 

en del af indholdet på svømningens grunduddannelse.

Det seneste år har der ligeledes været oprettet mange logins og 

brugernavne til undervisere i folkeskolen. Det er glædeligt at se, at 

systemet også kan bruges og bliver brugt uden for vore medlems-

klubber. I forbindelse med Dansk Skoleidræts konference i november 

i Vingsted Centret var der blandt deltagerne begejstring for systemet 

og at det var frit tilgængeligt i forhold til øvelsesdatabasen.

I 2015 skal der arbejdes videre med udbygningen af systemet, så  

det løbende tilpasses udviklingen på området. I forbindelse med  

“European Splash” projektet har vi blandt andet fået en masse  

brugbar inspiration fra British Swimming.

DEN STORE SVØMMEDAG 
Argumentation for projektet: 
Den Store Svømmedag prioriteres i Dansk Svømmeunion, da det er 

et landsdækkende breddearrangement, som har til sigte at engagere 

både svømmeklubber og svømmehaller – gerne i et samarbejde om 

afviklingen. Dagen giver mulighed for at flere personer kan møde op 

i svømmehallen og få et indblik i det at svømme. For klubberne giver 

det en mulighed for at komme i dialog med deltagerne, og derved 

AQUASCHOOL
Argumentation for projektet: 
AquaSchool er Dansk Svømmeunions elektroniske platform med 

muligheder for at få inspiration til børneundervisning ud fra øvelses-

databasen og samtidigt give medlemsklubberne mulighed for, at 

bruge programdelen som et styreredskab til børneundervisningen 

i svømmeklubberne. Projektet er prioriteret for at give danskere i 

almindelighed og vores medlemmer i særdeleshed en mulighed for 

at få let adgang til nyttig viden i målet om at lære alle danskere at 

svømme.

Se også bilag 3, side 18, der udgør en oversigt over udviklingen af  

AquaCamps fordelt på klubber og deltagerantal for de enkelte klub-

ber gennem de seneste otte år. 

http://www.aquaschool.dk 
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et potentiale for nye medlemmer. Nogle svømmeklubber bruger 

også dagen som et sponsorstævne og kan i den forbindelse få spon-

sorindtægter til klubben. 

I 2014 indgik Dansk Svømmeunion og Børnehjertefonden et sam-

arbej de omkring Den Store Svømmedag og gav dermed dagen et 

”højere formål”, idet dagen bruges til at samle penge ind til Børne-

hjertefondens arbejde for hjertesyge børn.

Den 5. oktober 2014 blev dørene åbnet i 38 svømmeklubber/svømme-

haller og heldigvis var der rigtig mange – præcis 5.335 personer - der 

prioriterede at deltage i den landsdækkende svømmebegivenhed. I 

alt blev der svømmet 8.440.881 meter i svømmehallerne på Den Store 

Svømmedag – inklusiv svømmehallen i Nuuk på Grønland. Distancen 

svarer til en tur fra den danske grænse til Cape Town i Sydafrika!

Men selvom der var mange i vandet på Den Store Svømmedag 2014, 

ønsker Dansk Svømmeunion, at der i de kommende år vil møde 

endnu flere svømmeglade deltagere op i endnu flere åbne svømme-

haller. Derfor arbejdes der på at finde sponsorer og talspersoner, der 

vil være med til at støtte op om dagen og den gode sag, som frem-

hæves i forbindelse med samarbejdet med Børnehjertefonden. Med 

sponsorstøtte og talspersoner, vil dagen forhåbentlig kunne få mere 

opmærksomhed, og dermed flere deltagere.

På Den Store Svømmedag deltog Børnehjertefondens svømmehold 

med hjertesyge børn. Holdet består af ti unge mennesker i alderen 

10-15 år, der alle har en medfødt hjertefejl. Denne gruppe af unge 

mennesker har gennem 2014 trænet op til Den Store Svømmedag 

gennem fællestræninger og træning i deres egne lokale svømme-

haller. Alle på holdet satte sig et personligt mål for dagen, men alle 

svømmede væsentligt længere end de selv havde forventet og nogle 

formåede endda at være i vandet i næsten alle seks timer. Tilsammen 

svømmede hele holdet omkring 50 kilometer Se også bilag 4, side 

20, som viser en oversigt over deltagende klubber/haller i Den Store 

Svømmedag 2014.

På Den Store Svømmedag er der også en landsdækkende konkurrence 

for arrangementsstederne. I 2014 løb følgende med sejrene:

I kategorien ”flest deltagere i vandet”

1. Slangerup Svømmeklub og Slangerup Idræts- og Kulturcenter 

med 420 deltagere.

2. Lystrup Svømning i Lystrup Svømmehal med 359 deltagere.

3. Blåvandshuk Svømmeklub i Blåvandshuk Idrætscenter med  

278 deltagere. 

I kategorien ”flest deltagere i vandet i forhold til indbyggertal”

1. Gudme Svømmeklub i svømmehallen på Skolerne i Oure Sport & 

Performing Arts med 150 deltagere = 28,1 %.

2. Gudhjem Svømmeklub i Gudhjem Svømmehal med 171 deltagere 

= 24 %. 

3. Svømmeklubben Rask i Rønbjerg Feriecenter med 192 deltagere = 

18,2 %. 

I kategorien ”flest svømmede meter”

1. Svømmeklubben Triton Ballerup i East Kilbride Badet med 

674.500 meter. 

2. Vingsted Svømmeklub i Vingsted Svømmehal med 616.350  

meter. 

3. Blåvandshuk Svømmeklub i Blåvandshuk Idrætscenter med 

419.575 meter. 

I 2015 afholdes Den Store Svømmedag søndag den 4. oktober.

KLASSEN SVØMMER LANGT
Argumentation for projektet: 
I 2014 valgte vi at forsætte aktivitetstilbuddet ”Klassen Svømmer 

Langt” til Danmarks mange grundskoler, og det gjorde vi, fordi svøm-

meundervisning i skolen har afgørende betydning for danskernes 

svømmeduelighed, og vi påtager os gerne et ansvar ved at bidrage 

til udviklingen heraf. Gennem ”Klassen Svømmer Langt” kommer vi 

i kontakt med mange skoler og svømmelærere, samtidig med at vi 

giver en masse gode oplevelser til rigtig mange elever på 3., 4. og 5. 

klassetrin. 

Klassen Svømmer Langt blev i 2014 afholdt for tredje gang og igen 

i år var interessen større end nogensinde før. Alle landets 3., 4. og 

5. klasser kunne tilmelde sig dysten om at blive den klasse, der 

svømmede længst.

Konkurrencen handler i al sin enkelthed om, at svømme så langt man 

kan på 20 minutter, på en vilkårlig dag i maj måned. Alle kan være 

med og det er ligegyldigt, hvor god man er. Klassen Svømmer Langt 

bliver igen i 2015 en oplevelse for hele klassen.
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I 2014 deltog knapt 2400 skoleelever fordelt på mere end 50 skoler 

eller knapt 120 skoleklasser. Det er en væsentlig stigning fra de to 

forgangne års konkurrencer.

   

Som noget nyt i 2014 blev deltagende skoler også tilbudt et oplæg 

om badesikkerhed og respekt for vand på deres skoler. I alt 25 skoler 

takkede ’ja tak’ og alle skolerne gav meget positiv feedback på  

initiativet.

Er der svømmeklubber, som er interesserede i at være medarrangør 

på Klassen Svømmer Langt 2015 via samarbejder med foreningens 

lokale skoler, så kontaktes Dansk Svømmeunion gerne.

ALLE SKAL LÆRE AT SVØMME 
Argumentation for projektet: 
Vi mener at ”alle skal lære at svømme”. Derfor igangsatte vi i 2014, i 

samarbejde med TrygFonden, en række initiativer, der skulle udvikle 

et treårigt projekt løbende i årene 2015, 2016 og 2017. Projektet er 

endnu en gren i samarbejdet om at forebygge drukneulykker i  

Danmark, som i forvejen tæller  

TrygFonden Kystlivredning. 

Projektet er vigtigt af flere 

grunde, blandt andet fordi 

at alt for store dele af den 

danske befolkning ikke har 

tilstrækkelige svømmefærdig-

heder – en konstatering der 

blev bekræftet via en national 

undersøgelse, som vi gennem-

førte i 2014. At kunne svømme 

skal være en grundlæggende 

færdighed man tillærer på lige 

fod med eksempelvis at cykle, 

og for at sikre, at alle lærer at 

svømme, skal vi have kvalificeret svømmeundervisning tilbage på 

alle skoleskemaerne i de danske grundskoler.

Ambitionen ligger i navnet: alle skal lære at svømme. Projektet retter 

sit fokus på fremtidens generationer – børn og unge – og derfor er den 

danske folkeskole et vigtigt område at starte indsatsen. Ikke desto 

mindre også på grund af at danske kommuner og skoler i stigende 

grad økonomisk nedprioriterer svømmeundervisningen, der er en vig-

tig del af danske skoleelevers (ud)dannelse. Det resulterer flere steder 

i dårligere eller ofte slet ingen svømmeundervisning.

I 2014 så også en ny skolereform dagens lys. Det er en skolereform 

der byder på nye muligheder, og eksisterende muligheder bliver 

til mål i sig selv. Den nye skolereform har blandt andet givet mere 

fleksible rammer, oplæg til øget samarbejde og partnerskaber med 

foreningslivet med videre – elementer som har positiv betydning for 

indsatserne i projektet. 

SKOLESVØMNING/SKOLEREFORM 
Argumentation for projektet: 
I 2014 prioriterede vi ekstra ressourcer til området omkring skole-

svømning. Det gjorde vi blandt andet fordi, at vi oplevede – og stadig 

oplever – et stigende antal henvendelser fra svømmeklubber, men 

også kommuner, som kontakter os angående spørgsmål, rådgivning 

og sparring omkring svømmeundervisning og mulighederne for  

aktiviteter, samarbejder, etc. Samtidig så en ny skolereform dagens 

lys i 2014, hvilket både bringer muligheder og udfordringer med sig, 

som vi gerne vil være med til at udnytte og løse.

Fra skoleåret 2015/2016 er en ny skolereform obligatorisk, men 

reformen har allerede i 2014 været genstand for flere evalueringer fra 

omverdenen. Fokus har været på den øgede mængde idræt og bev-

ægelse i skolen, de længere skoledage og ikke mindst betydningen for 

dagligdagen i Foreningsdanmark, herunder børn og unges forenings-

deltagelse, frivilligheden, talentudviklingen og breddearbejdet.
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Med alle forandringer følger også nye udfordringer, og Dansk Svømme- 

union har fokus på at håndtere reformen og de henvendelser vi får 

fra vores mange medlemsforeninger – i 2014 har vi allerede været i 

dialog med mange af vores medlemmer og vi er også klar i 2015.

Dansk Svømmeunion ser mange muligheder i den nye skolereform, 

som vi søger at udnytte, gerne i samarbejde med vores mange 

medlemsklubber. Dansk Svømmeunion har øget deres indsats 

omkring den danske folkeskole som arena og vi er i dialog med vores 

moderorganisation Danmarks Idrætsforbund herom.

Vi går naturligvis ind for, at de danske skoleelever skal have mere 

idræt og bevægelse i løbet af skoledagen og vi bidrager gerne hertil. 

Men vi er ikke jubeloptimister eller et lutter triumfkor, så vi tillader 

os samtidig at forholde os kritisk i forhold til forandringerne og de 

udfordringer, som reformen bringer med sig. Det må ikke blive en 

afvikling af foreningsdanmark.

Den nye skolereform kalder på nytænkning og omstillingsparathed 

hos interessenterne og dialogen skal i egen betydning selvsagt gå 

begge veje. 

EU-PROJEKTET/EUROPEAN SPLASH 
Argumentation for projektet: 
Vi har gennem deltagelsen i EU-projektet ”European Splash” fået 

faglige input på en række væsentlige områder indenfor ”Learn to 

swim”. Herudover har vi skabt netværk med en række centrale svøm-

menationer i Europa. Projektet har fokus på at dele viden mellem 

nationer og inspirere hinanden til nye løsninger på tværs af grænser.

I sommeren 2013 blev Dansk Svømmeunion kontaktet af det hol-

landske svømmeforbund for at deltage i et EU projekt bestående af 5 

lande: Holland, Danmark, Frankrig, Tyskland og Storbritannien.  

EU projektet var støttet af LEN og blev senere godkendt.

EU projektperioden er fra den 1. januar 2014 til og med den 30. juni 

2015.

Det overordnede formål med projektet er:

• medarbejderudvikling

• nye impulser fra forbund i lande vi normalt ikke er i tæt dialog 

med

• mulighed for internationalt netværk/partnerskaber

Gennem online-netværk og tre seminarer i tre lande (Holland,  

Danmark og Frankrig) vil de deltagende medarbejdere komme til at 

kende hinanden og udveksle erfaringer. Målet er nemlig at bringe 

fagfolk sammen og dele viden og erfaringer mellem de fem lande. 

Til dette formål vil metoden learning-by-doing anvendes. Ud over 

dette vil god praksis blive delt, lokale pilotprojekter baseret på fælles 

erfaringer startet og resultaterne heraf evalueres.

Hvert seminar er fokuseret på et af de tre temaer:

1.    Aktiviteter i breddeidrætten

2.    Uddannelse

3.    Lokale netværk/foreninger

Første seminar blev afholdt i Holland i maj måned. Andet seminar 

blev afholdt i Danmark i september måned, og i januar 2015 blev det 

sidste seminar afholdt i Frankrig. 
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Træner/instruktør kurser 2010 2011 2012 2013 2014

Babysvømning 1 2 3 2

Babysvømning 2 1 1 1

Hjælpetræner I uddannelse 6 5 8 8 4

Hjælpetræner II uddannelse 1

Klubpakkekurser 1 1 4 2 0

Temadag - Babysvømning 3

Start2crawl 1 3

Svømningens Grunduddannelse 8 9 8 11 11

Svømningens  
Træneruddannelse

2 2 2 2

Diplomtræneruddannelse 1 1

Åbent Vand træner kursus 1

Livredning kurser 2010 2011 2012 2013 2014

ERC instruktør kursus 2

Erhvervslivredderdommer 1 3 1

Livredningskurser  
- kommercielle

9 11 15 20 20

Livredderdommerkursus 5 3 3

Livredderdommerseminar 3

“Red-din-makker” - kursus 4

BILAG 1 
Afholdte kurser i perioden 2010 – 2014: 

Official kurser 2010 2011 2012 2013 2014

Modul I - tidtagerkursus 43 58 53 56 55

Modul II - bane/vendedom. 
kursus

27 25 30 28 31

Modul III - starter kursus 8 9 9 9 12

Modul IV - ledende mål/tidt.
kursus

7 6 5 7 8

Modul V - speaker kursus 2 1 1 1 2

Modul VI - sekretariatskursus 4 4 2 4 4

Modul VII - overdommerkursus 1

WinGrodan I 3 6 6 5 3

WinGrodan II 4 5 2 6 3

Total 122 142 155 172 176
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BILAG 2
Medlemsudvikling i tal for Dansk Svømmeunion i perioden 2001 – 2013 (kilde: DIF): 

Medlemstal Medlemsvækst Medlemsvækst % Indbyggere Medlemsandel

2001 121.828 5.406.632 2,2533%

2002 122.924 1096 0,90% 5.406.632 2,2736%

2003 128.197 6273 4,29% 5.406.632 2,3711%

2004 127.882 -315 -0,25% 5.406.632 2,3653%

2005 124.976 -2907 -2,27% 5.406.632 2,3115%

2006 126.218 1243 0,99% 5.420.866 2,3284%

2007 126.847 629 0,50% 5.433.329 2,3346%

2008 123.451 -3396 -2,68% 5.475.791 2,2545%

2009 124.366 915 0,74% 5.511.461 2,2565%

2010 136.588 12.222 9,83% 5.534.738 2,4678%

2011 146.103 9515 6,97% 5.560.628 2,6275%

2012 155.930 9827 6,72% 5.580.500 2,7994%

2013 170.639 14.709 9,43% 5.634.437 3,0285%

Se også plancher vedrørende medlemsudviklingen i klubberne ophængt centralt i forbindelse med generalforsamlingen.

BILAG 3
Oversigt over udviklingen af AquaCamps fordelt på klubber og deltagerantal for de enkelte klubber gennem de seneste ni år: 

Arrangerende klub 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AGF 54 55 126 212 200 175 205 225  

AIA-Tranbjerg, Århus 61 47 29       

Allerød Svømmeklub 175 174 175 165 218 291 328 301 316

Auning   50       

Birkerød Svømmeklub   155 165 180 230 240 240 240

Bjerringbro Svømmeklub        30 16

Dragsholm Svømmeklub     21 31 36 40 32

Delta Svøm, Fredericia     62 60 45 55 76

Esbjerg Svømmeklub 44 39 50 65 83  110   

Farum Familie Svøm   31 43 42 42 45 45 49

Farum Svømmeklub        48 56

Fløng Hedehusene         26

FREM Odense      38    

Frederiksværk Svømmeklub       40 80 80

Gentofte Svømmeklub      147 160 208 222

GI40Hermes/Hovedstadens Sv.k. 69 81 111 123 190 135 140 231 337

Haderslev Svømmeklub 74 73  63 65 75 80 110 110

Haslev Svømmeklub       44 50  

HEI Svømmeafdeling        20  

Helsinge Svømmeklub      50 100   

Helsingør Svømmeklub      51 61  89

Herning Svømmeklub   79 191 193 192 192 200 201

Hillerød Svømmeklub    64 66 95 12 217 150

Hobro Svømmeklub    45 91 109 124 102 100
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HOG Svømning        65 80

Holbæk Svømmeklub  31 33       

Holstebro Svømme-Club 40 60 59 61 62 64 60 64 83

Horsens Svømmeklub 63 35 64 77 67 100 106 150 130

Jarl Arden        50  

Jyllinge IF, svømmeafdeling        74  

Kjellerup Svømmeklub       53 54 46

Korsør Svømme-og Livredningsklub        30  

Køge Svømmeklub   103 121 121 150 146 152 135

Lyngby Svømmeklub 30 35  123 194 285 265 252 260

Lyseng Svømmeklub       61 60 88

Lystrup If    35 92 101 128   

Multiatleterne/Bramming        90 100

Næstved Svømmeklub    35      

O.S.L.F    23 66 81 68 55 63

Odense Svømme Klub     51 63 60 63 94

Odsherred Svømmeklub      75 68 45 54

Orient Svømmeklub, Rødovre 20 22  51 60     

Pingvinen, Støvring   50 63 60 64 51 69 60

Ringe Svømme-Klub (R S K) 44 36 45 52 60 94 64 80 100

Rønne, Bornholm         30

S68, Hjørring         75

Skanderborg Svømmeklub   35       

Skovbakken Svømning      40 104 120 141

Slagelse Svømmeklub   45 100 66 90 101 95 115

Slangerup Svømmeklub    22 90 126 164 142 204

Snejbjerg Svømmeklub         15

Svømmeklubben Nord      23 15 50 75

Svømmeklubben SHS - Stevns   50 70 65 80 60 80 80

Svømmeklubben Syd     15   20 13

Svømmeklubben Vest Brøndby       46 65 50

Tempo       48 96 102

Thisted Svømmeklub         40

Tune IF         109

Vejle Svømmeklub Triton  46 54 75 106 130 120 136 120

Viborg Svømmeklub        43 90

Vildbjerg Sportsf. Svømmekl.     34 32 20 40 70

Vinding Ungdoms og Idrætsf. Sørvad         20

Ølgod Svømmeklub       35 35  

Aalborg Svømmeklub      27 60 80 200

Aars Svømmeklub       50 60 79

 674 734 1344 2044 2620 3346 3915 4617 5021

Påske og efterårsferie: 

Hillerød 35
Vejle Svømmeklub Triton 30
Hillerød 30
Total 5116
Nye klubber i 2014
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BILAG 4
Oversigter over arrangementssteder i forbindelse med Den Store Svømmedag 2014:

Arden Svømmeklub
Agerskov Sogns Ungdomsforening
Billund Svømmeklub
Bjerre Herred Svømmeklub
Brædstrup Svømmeklub
Blåvandshuk Svømmeklub
Durup IF Svømmeklub
Ebeltoft Svømmeklub
Frederikssund Svømmeklub
Gudhjem Svømmeklub
Gudme Svømmeklub
Hammel GF Svømmeafdeling
Harlev Svømmeklub
Haslev Svømmeklub
Hinnerupbadet
Hornslet IF
Hørsholm Svømmeforening
Idrætscenter Jammerbugt
IF Lyseng Svømning
Kjellerup Svømmeklub

Lystrup Svømning
Nakskov Svømmeklub
Nordjyllands Idrætshøjskole
Nuuk Svømmeklub
Slangerup Svømmeklub og Slangerup Idræts og Kulturcenter
Solbjerg IF svømmeafdeling
Svømmeklubben Koral
Svømmeklubben Plask
Svømmeklubben Rask
Svømmeklubben SHS-Stevns og Stevnsbadet
Svømmeklubben Søhesten
Svømmeklubben Triton Ballerup
Sæby Svømmeklub
Team Blaabjerg, Nr. Nebel
VG Vinderup svømmeklub
Videbæk Svømme Club
Vingsted Svømmeklub
Østervrå Idrætsforening
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BILAG 5
Deltagerudviklingen for åbent vand-arrangementer i perioden  

2006 – 2014: 
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BILAG 6
Fatale drukneulykker 2001 – 2012, opdelt på hhv. rater pr. 100.000 befolkning og antal døde.   
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    Antal druknedøde danskere or. 100.000 befolkning                   Antal druknedøde årligt, inklusive udlændinge
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Som ovenstående illustrerer, døde 57 personer i drukneulykker i 2012. 

Antallet er en stigning i forhold til 2010 og 2011, men er lavere end 

gennemsnittet for perioden 2001 – 2011 med 65 dødsfald årligt. 

I forhold til tidligere opgørelser er antallene i 2007 og 2008 korrigeret 

ned, idet to dødsfald var talt dobbelt.

De blå søjler viser raten af drukneulykkesdødsfald i forhold til befolk-

ningens størrelse, opgjort som antal pr. 100.000 befolkning. Da vi ser 

på antallet af dødsfald i forhold til befolkningens størrelse i Danmark, 

er kun medtaget druknedøde danskere (personer med fast bopæl i 

Danmark). Raten var i 2012 på 0,93 pr. 100.000 befolkning mod 0,99 

gennemsnitligt i perioden (2001 – 2011).

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed SDU.

Foto: Dansk Svømmeunion



22

Foto: Das Buro for Team Danmark
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TILLÆG: INTERNATIONALE 
SPORTSLIGE RESULTATER

SVØMNING 
EM PÅ LANGBANE, BERLIN, TYSKLAND
9 danske medaljer

Navn Medalje Disciplin

Rikke Møller Pedersen Guld 100 Bryst

Rikke Møller Pedersen Guld 200 Bryst

Viktor B. Bromer Guld 200 Butterfly

Mie Ø. Nielsen Guld 100 Ryg

Jeanette Ottesen Guld 100 Butterfly

Holdmedley Kvinder Guld 4x100

Jeanette Ottesen Sølv 50 Butterfly

Mie Ø. Nielsen Bronze 50 Ryg

Jeanette Ottesen Bronze 50 Fri 

Nummer 2 på medaljestatistikken 

13 semifinaler og 12 finaler

1 Europa rekord

2 Nordiske rekorder

3 Danske rekorder

VM PÅ KORTBANE, DOHA, QATAR
6 danske medaljer 

Navn Medalje Disciplin

Holdkap Kvinder Guld  4x50 Medley

Holdkap Kvinder Guld 4x100 Medley

Jeanette Ottesen Sølv 50 Butterfly

Holdkap Kvinder Bronze 4x50 Fri

Jeanette Ottesen Bronze 100 Butterfly

Rikke Møller Pedersen Bronze 200 Bryst 

 

Nummer 10 på medalje statistikken 

1 Verdens rekord 

1 Europa rekord

7 Nordiske rekorder

11 Danske rekorder 

14 personlige rekorder  

8 semifinaler og 13 finaler 
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EM LANGBANE FOR JUNIOR, DORDRECHT HOLLAND 
0 medaljer 

1 Dansk junior rekord 

1 Dansk rekord 

5 semifinaler og 6 finaler  

NORDISKE JUNIOR OG SENIOR MESTERSKABER,  
VÄSBY, SVERIGE
46 medaljer

JUNIOR:

Navn Medalje Disciplin

Josephine Holm Guld 200 Fri

Tobias Bjerg Guld 100 Bryst

Julie Kepp Jensen Guld 100 Ryg

Gustav Friberg Guld 100 Ryg

Nicolas Blanch Guld 200 IM

Signe Bro Guld 800 Fri

Julie Kepp Jensen Guld 100 Fri

Katrine B. Hansen Guld 400 IM

Nicolas Blanch Guld 400 IM

Danmark Guld 4 x 200 Fri

Tobias B. Bjerg Guld 200 Bryst

Signe Bro Guld 400 Fri

Nicolas Blanch Guld 400 Fri

Trine Kjøngerskov Guld 200 Fly

Nicolas Blanch Sølv 200 Fri

Danmark Sølv 4 x 100 Fri

Danmark Sølv 4 x 100 Fri

Danmark Sølv 4 x 200 Fri

Danmark Sølv 4 x 100 HM

Danmark Sølv 4 x 100 HM

Katrine B. Hansen Bronze 200 IM

Marcus Krøyer Svendsen Bronze 100 Fri

Trine Kjøngerskov Bronze 100 Fly

Gustav Friberg Bronze 200 Ryg

Josefine B. Pedersen Bronze 200 Bryst

Simon B. Jeppesen Bronze 200 Fly

PRÆ-SENIOR:

Navn Medalje Disciplin

Christian V. Rasmussen Guld 100 Bryst

Emilie Beckmann Guld 100 Ryg

Maj Howardsen Guld 800 Fri

Emilie Beckmann Guld 100 Fly

Christian V. Rasmussen Guld 200 Bryst

Sebastian Ovesen Guld 200 Fri

Maj Howardsen Sølv 200 Fri

Amalie Mikkelsen Sølv 200 IM

Sebastian Ovesen Sølv 100 Fri

Amalie Mikkelsen Sølv 100 Fly

Emilie Beckmann Sølv 200 Ryg

Maj Howardsen Sølv 200 Fly

Maj Howardsen Bronze 100 Fri

Amalie Mikkelsen Bronze 200 Fly

ÅBEN KLASSE (JUNIOR + PRÆ-SENIOR):

Navn Medalje Disciplin

Tobias B. Bjerg Bronze 50 Bryst

Emilie Beckmann Guld 50 Fly

Christian V. Rasmussen Guld 50 Bryst

Julie Kepp Jensen Guld 50 Ryg

Danmark Guld 8 x 50 Fri

Gustav Friberg Sølv 50 Ryg

Delt 1. plads i holdkonkurrencen for junior

2 danske juniorrekorder i holdkapper
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KONKURRENCELIVREDNING 
VM, MONTPELLIER, FRANKRIG 
POOL

7. plads: Frans Johannessen, 200 meter indendørs forhindring

7. plads: Ronnie Dalsgaard, 100 meter bjergning med finner

OCEAN, INDIVIDUEL

6. plads: Line Præst Lauridsen, Board Race 

10. plads: Katrine Zinck Leth-Espensen, Board Race 

11. plads: Katrine Zinck Leth-Espensen, Surfski Race 

9. plads: Julie Zinck Leth-Espensen, Surf Race

9. plads: Nikolaj Kirketerp-Møller, Surf Race 

9. plads: Line Præst Lauridsen, Oceanwoman 

11. plads: Katrine Zinck Leth-Espensen, Oceanwoman 

OCEAN, TEAM

4. plads: Line Præst Lauridsen, Olivia Burmester, Katrine Zinck 

Leth-Espensen og Julie Zinck Leth-Espensen, Oceanwoman relay  

5. plads: Martin Jørgensen, Ronnie Dalsgaard, Frans Johannesen, 

Nicolaj Kirketerp-Møller, Tube Rescue relay 

6. plads: Line Præst Lauridsen og Katrine Zinck Leth-Espensen

Board Rescue relay 

HOLDKONKURRENCEN

12. plads af 38 deltagende nationer. 

UDSPRING 
 EJM, BERGAMO, ITALIEN
Gruppe A: 

18. plads: Martin Bang Christensen - 1 meter

11. plads: Martin Bang Christensen - 3 meter 

14. plads: Martin Bang Christensen – Tårn

Gruppe B: 

4. plads: Andreas Sargent Larsen – 1 meter

5. plads: Andreas Sargent Larsen - 3 meter 

4: plads: Andreas Sargent Larsen – Tårn

Synkro:

7. plads: Andreas Sargent Larsen og Martin Bang Christiansen

VJM, PENZA, RUSLAND
Gruppe B: 

Guld: Andreas Sargent Larsen – 1 meter

Sølv: Andreas Sargent Larsen - 3 meter 

23 plads: Andreas Sargent Larsen – Tårn

NORDISKE MESTERSKABER, JÖNKÖPING, SVERIGE
SENIOR: 

2 Sølv

1 Bronze

JUNIOR:

5 Guld

4 Sølv

3 Bronze
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ÅBENT VAND 

NORDISKE MESTERSKABER, TAMPA, FINLAND
5 KM. (SENIOR): 

Guld: Laust Moesgaard

Bronze: Magnus Andersen

10 KM. (SENIOR):  

Sølv: Magnus Andersen

VANDPOLO 

NORDISKE MESTERSKABER, ODENSE, DANMARK
Guld: U15 drenge

Sølv: U13 drenge 

Bronze: U17 piger

Foto: Dansk Svømmeunion
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TRYGFONDEN KYSTLIVREDNING 
MEDALJER TIL TRYGFONDEN KYSTLIVREDNING VED VM I 
LIVREDNING
TrygFondens kystlivreddere kom i september hjem fra Frankrig med 

taskerne fulde af guld, sølv og bronze. Medaljerne blev vundet i IRB – 

sejlads med redningsbåde.

To guldmedaljer, én sølvmedalje og to bronzemedaljer. De danske 

kystlivreddere fra TrygFonden slog førende nationer som Australien 

og New Zealand i flere livredderdiscipliner og var særlig stærk i 

hold-disciplinerne inden for sejlads i redningsbåde. 

Medaljevinderne har alle siddet vagt i TrygFondens 36 livreddertårne 

i løbet af sommeren, hvor de har passet på badegæsterne rundt om på 

de danske strande og havnebade. Livreddernes præstationer vidner 

om, at vi herhjemme er meget langt fremme på området for livred-

ning. Stævnet blev afviklet i Montpellier i Frankrig med deltagelse 

af mere end 30 klubhold fra ti nationer. Der blev konkurreret i fire 

discipliner og en samlet klub-konkurrence.

TrygFonden Kystlivredning løb med i alt fem medaljer i både herre- 

og damediscipliner. I den samlede klub-konkurrence blev det til en 

flot tredjeplads til TrygFonden Kystlivredning.

TrygFonden Kystlivrednings danske medaljetagere:

Disciplinen ”Team rescue” (mænd) – Guld 

• Anders Elbeck Christensen, 28 år, Odense NV

• Anders Lindby Nørgaard Hansen, 26 år, Aalborg

• Anders Hammer, 31 år, København Ø

• Christoffer Vincent Roy Morgils, 25 år, Brønshøj

• Katrine Dueholm, 25 år, Odense (medie*)

• Iben Johansen, 25 år, Haderslev (medie*)

Disciplinen ”Tube rescue” (mænd) – Sølv

• Anders Elbeck Christensen, 28 år, Odense NV

• Anders Hammer, 31 år, København Ø

• Iben Johansen, 25 år, Haderslev (medie*)

Disciplinen ”Team rescue” (kvinder) – Guld 

• Iben Johansen, 25 år, Haderslev 

• Charlotte Olsen, 26 år, København N

• Maria Møller, 26 år, Odense

• Vibeke Dragsbæk, 27 år, Odense

• Daniel Bidstrup, 27 år, København S (medie*)

• Lasse Nielsen, 26 år, København S (medie*)

Disciplinen ”Tube rescue” (Kvinder) – Bronze

• Iben Johansen, 25 år, Haderslev, 

• Vibeke Dragsbæk, 27 år, Odense

• Anders Elbeck Christensen, 28 år, Odense NV (medie*)

Disciplinen ”Single rescue” (Kvinder) – Bronze 

• Iben Johansen, 25 år, Haderslev

• Vibeke Dragsbæk, 27 år, Odense

*Medie er betegnelsen for den person, der agerer drukneoffer i  

øvelsen.

Foto: Lasse Nielsen
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