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Dagsorden for områdemødet er:  

 

1. Valg af dirigent  

 

2. Sektionslederens beretning 

 

3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen  

 

4. Orientering om sektionens økonomi  

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 

6. Øvrige emner til drøftelse  

 

7. Valg af sektionsleder  

Vælges i ulige år. 

 

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen  

Nomi Mortensen afgår efter tur. 

Martin H Thygesen afgår efter tur. 

Kristine Rintza afgår efter tur. 

 

9. Eventuelt  
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2. Sektionslederens beretning 

2015 blev et spændende år for dansk udspring, hvor vi kunne høste frugten af vores arbejde med Ta’ 

Springet i 2014, samt genoptage vores relation med Dansk Olympisk Komite, da vi blev udtaget til European 

Games i Baku. 

Medlemmer og udvikling 
Vores flagskibsprojekt Ta’ Springet, som blev søsat i januar 2014, sejlede med fuld damp ind i 2015 og vi 

ventede spændt på opgørelsen over registrerede medlemmer inden for udspring. Resultatet blev 1.071 

medlemmer og vi var således over de magiske 1.000 medlemmer, som jf. sportspolitikken betyder at 

udspring i Dansk Svømmeunion kan finde sig selv i den højeste sportslige kategori. 

Konkret sluttede Ta’ Springet med godt 20 nye instruktører og officials, udspringshold i 5 nye klubber og 

godt 100+ medlemmer. De første måneder af 2015 var således der hvor flere af klubberne debuterede til 

Trip Trap stævner afholdt i bl.a. Aars og Esbjerg. 

Arbejdet med landets største talenter tog også en drejning, da den hidtidige bruttotrup til landsholdet i 

udspring blev omlagt til et Talent Udviklings Program (TUP) som i efteråret samlede landets 16 bedste 

udspringere til træningslejr i Lyngby. Ved denne lejlighed kunne vi præsentere Morten Månsson, der som 

fysioterapeut er blevet tilknyttet Dansk Udspring. 

Udover de initiativer som Dansk Svømmeunion er direkte involveret i, så er det fantastisk at se den 

underskov af udspringsrelaterede aktiviteter som pågår. I 2015 returnerede High Diving til København hvor 

man igen sprang fra Operaens Tag. Der blev sprunget DM i Koldvandsbombe, DM i Splash og ikke mindst en 

dansk aflægger af det norske Dödsehop format.  

Internationale resultater 
Martin Bang Christensen og Andreas Sargent Larsen, som synkropar på platform, startede året 2015 med at 

sikre Danmark det tyske meterskab i denne disciplin, da de i Berlin deltog ved Deutche Hallen 

Meisterschaften. Drengene stillede også til individuelle starter og var flankeret af Laura Valore der var 

udtaget på damesiden til dette event. 

Drengene fortsatte ugen efter med at tage en 6. plads ved FINA Grand Prix i Rostock. De to danske 

udspringere har et imponerende talent, deres alder til trods, og kan således deltage på højt internationalt 

plan. 

I løbet af foråret fik vi så meldingen om at de samme drenge var udtaget til at springe ved European Games 

i Baku, hvilket således markere at vi igen kan repræsentere Danmark i forbindelse med de olympiske ringe, 

noget der sidst skete i 1980 da Claus Thomsen deltog ved OL i Moskva. 

Det blev 10 meget spændende dage i Baku, hvor drengene konkurrerede individuelt såvel som synkront. 

Grundet konflikter i den europæiske kalender, så blev mesterskaberne afholdt som erstatning for EJM i 

årgangsgruppe A. Bedste danske resultat blev Andreas Sargent Larsen som tog en 5. plads i herrernes 1m 

konkurrence med 468,45 point. 
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Diving Lund i Sverige var igen i år på TUP kalenderen og Oskar Klinksgaard tog en junior bronze medalje i B 

drenges 3 meter konkurrence. I seniorrækken markerede Andreas Sargent Larsen sig med to guldmedaljer 

på hhv. 3m og tårn, mens Martin Bang Christensen tog hhv. bronze og sølv i de samme discipliner. 

Nyt for det danske landshold var deltagelsen ved Irish Open Diving Championships i Dublin, som var 

udvalgt, da der afvikles såvel senior- som junior- og skills-konkurrencer inden for det samme event. Irish 

Open har udviklet sig i de senere år og for en række danske udspringere var det første gang de skulle dele 

pool med navne som Kyle Khotari og Tom Daley. Det blev til ikke mindre end 11 danske medaljer til Maja 

Jartved, Laura Valore, Jonas Madsen, Oskar Klinksgaard, Jon Grønholt, Mads Videbæk og Oskar Fusager. 

Årets sidste store begivenhed var Nordiske Mesterskaber i Bergen hvor det danske hold tog ikke mindre 

end 13 junior-medaljer. I seniorrækken blev det til bronze i team event ved Andreas Larsen og Laura Valore, 

mens Andreas tog en individuel bronzemedalje på tårnet. Andreas sammen med Martin Bang Christensen 

tog sølv i synkro 3m. Drengene toppede de danske forventninger ved at tage det Nordiske 

Seniormesterskab i herre platform. Den totale medaljesum blev således 17 danske medaljer. 

Organisation 
Organisatorisk stod 2015 i forandringens tegn. Dansk Svømmeunion valgte at erstatte Breddesektionen 

med en projektbaseret Medlemmer og Udviklingsafdeling. Som en del af dette organisatoriske 

forandringsprojekt er det hensigten ligeledes at kigge på de sportslige sektioners struktur. 

 I januar 2015 mødtes en håndfuld personer på Skolerne i Oure til to dage hvor vi diskuterede projektet 

Dansk Udspring, med fokus på hvor vi ønsker at bringe sporten hen frem mod 2020. Det meget konkrete 

resultat af mødet i Oure var ønsket om at etablere tre stående udvalg under sektionen,  

 Breddeudvalget 

 Talent, Landshold og Eliteudvalget 

 Masters og High Diving udvalget 

Denne ide blev præsenteret ved Områdemødet og hen over sommeren blev TLE-udvalget etableret. Frem 

mod jul blev yderligere Masters og High Diving etableret. Breddeudvalget blev først etableret umiddelbart 

efter nytår i 2016. 

Efterårets store prøvelse blev Nordiske Mesterskaber i udspring, hvor Danmark skulle være vært. Vi havde 

allerede i efteråret 2013 sikret os et samarbejde med Greve Svømmehal om at gentage successen fra 2011, 

men desværre måtte vi få måneder før afviklingen konstatere at Greve ikke kunne leverer vandtid nok til at 

gennemføre disse mesterskaber. 

Igennem et samarbejde med Bergen Stupeklubb blev Danmark således vært for et NM som blev afviklet på 

Norsk grund og med støtte fra Bergen Kommune, en noget aparte konstruktion! Dette lægger selvfølgelig 

op til overvejelser om Danmark kan løfte opgaven i 2019 hvor det igen vil være vores tur. 

Inden året nåede sin afslutning skete en anden væsentlig udvikling for vores sport, da der blevet indgået et 

nærmere samarbejde med administrationen om den absolutte elite. I dagene op til juleferien udsendte vi 
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således et oplæg til AGF Udspring og Lyngby Udsprings Klub af 2002 om at overtage planlægningen af 

Martin Bang Christensen og Andreas Sargent Larsen karriere. 

Således står udspring under Dansk Svømmeunion godt rustet til arbejdet i 2016, der som tidligere år vil 

byde på sine glæder og udfordringer. 

 

 

 


