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Valg af dirigent

Sportsafdelingen indstiller Jan Darfelt, specialkonsulent i 

Danmarks Idrætsforbund





Sportslige resultater



Sportslige resultater



Sportslige udviklingsområder 2015
• Optimering af anvendelse af bicarbonat til vedensklasseatleter i 

samarbejde med Team Danmark og Københavns Universitet.

• Fokusering og prioritering af Team Danmarks ekspertbistand i 

forhold til den enkelte svømmer

• Udviklings af ny fysiologisk testprotokol til sprintsvømmere i 

samarbejde med Team Danmark

• Etablering af en ”Træner værktøjskasse” på hjemmesiden. I 

første omgang med benchmarking på start, vendinger og 

afslutninger” og en national rangliste med ben-tider på 50 og 

200m



Sportslige udviklingsområder 2015
• Optimering af forholdene på NTC i samarbejde med Team 

Danmark og Københavns Kommune.  

• Forsøg med åbent NTC for svømmere på Great Danes og 

Vikings i de ”frie” perioder. 

• Videreudviklet ”den røde tråd” (Dansk Svømmeplan 2016, s.9) i 

forhold til en samlet stævne- og kravtidsmodel, med   

sammenhæng mellem kravtider til mesterskaber og en 

tydeligere kobling mellem mesterskaber og kvalifikation til 

unionshold og internationale mesterskaber.  

• Justering af indholdet og fokusområder i 

talentudviklingsaktiviteterne (årgang- vs. juniorniveau)





Vores strategiske pejlemærker



Sportslige opgaver i øvrigt
• Planlægning, koordinering og afvikling af sportslige aktiviteter for 

unionsholdene: Junior – Great Danes – Vikings – Olympic Hopefuls –

Landsholdet  

• Forberedelse af OL i Rio – både egne aktiviteter og i samarbejde med 

DIF og Team Danmark – samt af EM, VM-K og EM-J.

• Masterplan, analyser, ansøgninger og administrative forpligtelser ift. 

Team Danmark, DIF og Antidoping Danmark

• Sponsorpleje – herunder at leve op til vores del af aftalerne!

• Netværksmøder 

• 130 klubbesøg

• Nordisk samarbejde – Proportioner for mesterskaber og Åbent vand

• Arrangør af NM 2016 i Kolding

• Teknik- og materiel. Ny område – Drift, investering og udvikling 

• Dansk Svømmeaward 2016

• Udfordring af IC kontrol ift. videreudvikling af Win Grodan





Stævneudvalget



Stævneudvalget 2015

• Vedtaget nye årgangsinddeling for årgangs- og 

juniorsvømmere.

• Udvikling af ny struktur og proportioner for øst/vest og nationale 

mesterskaber i dansk svømmesport med afsæt i dialogmøder.

• Trykte programmer til seniormesterskaber og Danish Open.

• Fokus på udviklingen af eventsiden af vores mesterskaber og 

Danish open (ad hoc arbejdsgruppe).

• Indledt drøftelserne af specifikke krav og forventninger til 

faciliteter, hvor svømmesportens mesterskaber afholdes.



Dommerudvalget



Mastersudvalget



Mastersudvalget
• DOM-K, DOM-L og Øst Kort – afholdt med mange deltagere

• Vest Kort – aflyst pga. for få tilmeldinger

• VM i Kazan trak ikke mange deltager (10 svømmere)

• NOM for første gang på Færøerne (20 svømmere)

• Rekord gruppen gør et stort arbejde for at registrere alle 

danske masters rekorder.





OL og EM-J 2016





Konkret mål og 

handlingsplan 

for 2017-2020



Synergi?

Dansk 
Svømmeunion

Klubber



Vores strategiske pejlemærker



Sportsafdelingens foreløbige overvejelser
Målsætninger Handlinger/tiltag

Individuelle medaljer ved alle internationale 
mesterskaber i perioden 2017-2020.

Test/monitorering protokol landsholdet samt 
debriefing individuelt og for hele landsholdet. 

Evalueres på om atleterne agere ud fra de 
kerneværdier der skal sættes op omkring 
landsholdene.

Opbygge en holdkapkultur i dansk svømning og 
kvalificere 4-6 holdkapper til Tokyo 2020 via et 
samspil mellem klubbernes seniorelitemiljøer, 
vores landsholdsaktiviteter og NTC’s
verdensklasseprogram.

Kravtidsmodel for holdkapper til VM 2017, EM 
2018, VM 2019 og OL 2020.

Partnerskaber med seniorelitemiljøer med 
svømmere der kan indgå i holdkapkulturen
(ledere, trænere og svømmere + kommuner) 

Bygge dybde og fundamentet i forberedelserne til 
og igennem præstationerne ved Tokyo 2020 med 
sigte på at kunne levere toppræstationer i 2024.

Vi skal løbende monitorere status på antal af 
svømmere indplaceret i top 300 på 
verdensranglisten og sikre at der er en progression 
(% i forhold til top 8) i perioden fra 2017-2020



Overall structure national team activities

National team

High performance
Olympic team, World champ. Team, European champ. team

Great Danes (3 years)
1. year: 100 % - 2. year: 99,5 % - 3. year: 99 % (European junior final = 100 %)

Qualification at Danish Open, Danish junior/senior long course or European Junior

Junior national team (4 years)
100 % - 104% (European junior final = 100 %) 

National 
testing

Stroke 
camps

Talent development in clubs
Focus on coaches education, basic skills etc.



Vores strategiske pejlemærker



Sportsafdelingens foreløbige overvejelser
Målsætninger Handlinger/tiltag

Indførslen af en model for klubpartnerskaber som 
dels sikrer et tæt samarbejde mellem 
Sportsafdelingen og centrale klubmiljøer og dels 
sikrer en god geografisk fordeling af 
partnerskabsklubber, der kan tage ansvar for 
udviklingen af svømningens yngste talenter i deres 
nære geografiske lokalområde.

Der skal indgås partnerskabsaftaler med ca. 20 

klubber. Aftaler der bygger på, at vi i fællesskab 

ønsker at opbygge, udvikle og fastholde et 

gensidigt og forpligtende samarbejde. 

Ca. 10 klubber ud fra sportslige kriterier (fx 

andelen af svømmere i top 300 på WR) og ca. 10 

klubber ud fra geografiske kriterier.  

Udarbejde et landsdækkene testkoncept på flere 
niveauer:
• Klubniveau
• Juniorlandsholdsniveau
Der skal være en central opsamling af data.

Et nationalt testkoncept med afsæt i 

anbefalingerne i ATK, skal udvikles til brug i 

klubmiljøer.

Uddannelsesdage for trænere i forhold til afvikling 

af nationalt testkoncept. 

Sikre en klar rolle- og ansvarsfordeling og styrke
samspillet i forhold til national og international 
konkurrencesvømning mellem klubber, union og 
DIF/Team Danmark.

I samarbejde med relevante partnere beskrive den 

overordnede rolle- og ansvarsfordeling , med 

henblik på at have et konkret værktøj til brug i den 

løbende dialog svømmesportens stakeholders



Optimal struktur i eliteidrættens talentudvikling

Non-Elite
(Fundamentale færdigheder)

Pre-Elite
(Potentiale til eliteidræt)

Elite
(Internationalt seniorniveau)

Barn                                                                                                                         Voksen

Udviklingsforløb mod højt præstationsniveau

Talent fokus og specialisering

• Specialiserede Pre-Elite trænere med kompetencer inden for 
identifikation og udvikling af atleter

• Skab et kontinuerligt flow af talenter ind og ud af Pre-elite stadiet.
• Etablere forbindelse mellem Pre-Elite og Elite
• Løbende vurdering af atleternes udvikling
• Etablere understøttende strukturer  Talentmiljøer

Maximere overgangen af 
”useful talents” til Pre-Elite Forbedre talentudviklingen

Integrering af elitetræning og 
samspillet mellem aldersgrupperne

Sikring af 
identificerede 
atleters
succes 

Maximere overgangen
af Pre-Elite til Elite 

Klub                                                                                                                         Forbund (Team Danmark)

Kilde: Jason Gulbin, General Manager, Australian Sports Commission  

Talent+               Elite+                NTC



Vores strategiske pejlemærker



Sportsafdelingens foreløbige overvejelser
Målsætninger Handlinger/tiltag

NTC skal gøres til omdrejningspunkt for 
vidensdeling vedr. international high performance.

Oplæg fra NTC i forbindelse med clinics og 

trænernetværksmøder

Besøg af danske trænere på NTC

Oprette netværk til vidensdeling imellem 
forskellige relevante grupper i dansk svømning.

Skabe netværk for partnerskabsklubber med 

talentudviklingstrænere og klubledere

Skabe netværk for alle trænere (2 trænere pr. klub) 

med faste møder i starten af november (fokus på 

langbanesæson) og starten af maj (fokus på 

kortbanesæson)

Opprioritere træneruddannelse og prioritere en 
evidensbaseret tilgang til viden i dansk svømning

Udvikling af træneruddannelse så det 

imødekommer behovet i dagens svømmeklubber  

og forskellige job- og kompetenceprofiler – eks. 

Talentudvikler vs. elitetræner vs. Cheftræner. 



Vores strategiske pejlemærker



Sportsafdelingens foreløbige overvejelser
Målsætninger Handlinger/tiltag

Kvaliteten af mesterskaber i Danmark skal øges for 
at forbedre præstationerne af dansk svømning i 
alle aldersgrupper.

Der skal gøres en indsats for at trække 

udenlandske deltagere med et højt niveau til Da-

nish Open, DM langbane og DM kortbane

Udvikling af Danish Open’s Internationale profil Visionspapir for Danish Open i samarbejde med 

Norge, Sverige og Finland: ”Nordens Mare 

Nostrum”

International udvikling af OD Repræsentation af danske dommere på Fina lister.

Definere fremtidens organisering af 
sportsafdelingens kompetence- og 
ansvarsområder. 

Evaluering af sportsafdelingens organisation, 

samarbejdsgrupper og udvalg, med afsæt i de 

erfaringer der er oparbejdet siden etableringen i 

2013. 

Bedre softwareprogrammer til afvikling af stævner 
og mesterskaber med tilhørende 
analysemuligheder

Udarbejde kravsspecifikation for ideelt 

softwareprogram og markedsanalyse af mulige 

softwareprogrammer 







SUPPLERENDE 

STÆVNEREGLEMENT
• Ændringerne er blandt andet:

– tilpasset så det tager højde for at kommunikation vedr. anmeldelse 

af stævner primært er elektronisk

– ændret ”regionsstævner” til ”områdestævner”

– indføjet den E-mailadresse resultater fra udenlandske stævner 

skal sendes til.

– præciseret protesters håndtering 

– brug af bestemte  formularer/skabeloner ved udfærdigelse af 

protester, med inspiration fra tilsvarende FINA skabeloner.

• Skriftlige kommentarer til ændringerne kan gives frem til og 

med sportsafdelingen områdemøde den 21. maj 2016 på 

svoem@svoem.dk

mailto:svoem@svoem.dk




Omregningsfaktorer Kort-/Langbane

Disciplin Damer Herrer 

50 m fri svømning 0:00,80 0:00,90

100 m fri svømning 0:01,50 0:01,70

200 m fri svømning 0:02,90 0:03,20

400 m fri svømning 0:05,50 0:06,10

800 m fri svømning 0:11,10 0:12,00

1500 m fri svømning 0:20,60 0:22,50

50 m ryg-svømning 0:00,70 0:00,80

100 m ryg-svømning 0:01,30 0:01,40

200 m ryg-svømning 0:02,50 0:02,70

50 m bryst-svømning 0:01,00 0:01,10

100 m bryst-svømning 0:01,80 0:02,10

200 m bryst-svømning 0:03,60 0:04,00

50 m butterfly        0:00,70 0:00,80

100 m butterfly 0:01,30 0:01,40

200 m butterfly 0:02,40 0:02,70

200 m indv. Medley 0:02,90 0:03,30

400 m indv. Medley 0:06,00 0:06,80

Nye omregningsfaktorer fra 

kortbane til langbane og 

omvendt.

Bygger på et engelsk studie, der 

beskæftiger sig med teoretisk 

forskal i præstationer på 

forskellige bassinlængder.

Indføres i alle landsholds- og 

mesterskabssammenhænge pr. 

1. august 2016.



Tilretning af mesterskabsbestemmelser 

Der arbejdes i øjeblikket på en tilretning af mesterskabsbestemmelserne:

• Overordnede proportioner for mesterskaberne lægges fremover direkte 

på svoem.org under ”Nationale mesterskaber”

• Det præciseres at startfællesskaber deltager i pointkonkurrencer for 

hold ved DM langbane, DM junior langbane og DM årgang langbane på 

lige fod med klubber – dvs. på samme måde som i holdkapper.

• Nogle mindre rettelser til de generelle regler således at de er opdateret 

til situationen her i 2016.



Fremtidens DM hold koncept

Nedsættelse af arbejdsgruppe bestående af klubrepræsentant og 

sekretærbistand fra sportsafdelingen.

Gruppen sammensættes af 4-6 klubrepræsentanter med bred 

repræsentation.

Rammerne for arbejdet er:

- Terminen er midten af december

- DM Hold skal være omkostningsneutralt

- Et nyt DM hold koncept skal være interessant for ”alle” danske 

svømmeklubber

Er du interesseret i at være med, så kontakte Thomas Stub (ts@svoem.dk) 

senest 1. juni 2016.

mailto:ts@svoem.dk


Arrangører af mesterskaber 2017

Mesterskab Dato Arrangør

DM Årgang Kortbane 3. - 5. februar 2017 Swim Team Odense

Vest Junior/Senior Langbane 3. - 5. marts 2017 S68 Hjørring

Øst Junior/Senior Langbane 3. - 5. marts 2017 Triton Ballerup

Danish Open 1. - 5. april 2017 SVØM/Hovedstandens Svømmeklub

Vest Årgang 21. - 23. april 2017 Thisted Svømmeklub

Øst Årgang 21. - 23. april 2017 ?

DM Årgang Langbane 24. - 27. juni 2017 ?

DM Junior Langbane 24. - 27. juni 2017 Esbjerg Svømmeklub

DM Langbane (åben klasse) 29. juni - 2. juli 2017 Hovedstadens Svømmeklub

Vest Junior/Senior Kortbane 22. - 24. september 2017 Horsens Svømmeklub

Øst Junior/Senior Kortbane 22. - 24. september 2017 ?

DM Hold 6. - 8. oktober 2017 Ringe + ?

DM Junior Kortbane 2. - 5. november 2017 Skovbakken svømning

DM Kortbane (åben klasse) 9. - 12. november 2017 Startfællesskabet GTI





Dommerudvalget



Målsætninger 2016-2019

• MS 1: At fastholde og udvikle det faglige niveau for U-OD/ST 

ved svømmestævner 

• MS 2: Udvikle ledelses- og kommunikations- kompetencer for 

U-OD/ST

• MS 3: Indstille og udvikle FINA dommere/startere til FINA SW  

lister nr. 18 og 19

• MS 4: Optimere samarbejdet imellem OD til mesterskaber og 

stævnekoordinatorerne/sportsafdelingen omkring den nye 

mesterskabsstruktur og den generelle ansvarsfordeling

• MS 5: Udvikling af bedømmelse af startere



Mastersudvalget



Mastersudvalget
• At finde mulig årsag til at det er svært at finde arrangører i god 

tid.

• Arrangere et super NOM i oktober 2017





Orientering om afdelingens økonomi

01.01.2015 - 31.12.2015 Budget Regnskab 

Løn (sportschef, landstrænere og øvrige trænere) 3.417.369 3.374.741

Omkostninger (sportschef, landstrænere og øvrige trænere) 653.470 635.418

Konkurrencer, træningslejre og sparring* 3.429.197 3.192.752

Talentudvikling 1.169.083 1.000.553

Direkte støtte til elitesportsfolk 844.000 823.618

Elitecenterdrift 78.000 60.301

Kraft- og talentudviklingscentre 421.000 386.764

Træner/lederuddannelse 208.500 172.322

Direkte støtte til idrætsmedicinsk (rejsefys) 171.500 127.968

Direkte støtte til fysisk træning - -

Direkte støtte til sportspsykologi/mentaltræning 16.271 0

Faciliteter 60.000 36.499

Idrætsudstyr 40.000 16.645

Projekter - -

Andre specifikke områder (resultatbonus, biomekanik) 150.000 67.625

Elitebudget i alt: 10.658.391 9.895.206



Orientering om afdelingens økonomi

Østdanske Budget 2015 Regnskab 2015

ØST Langbane kr. 33.000,00 kr. 25.412,88
Østdanske Årg. gr. 1. Forår kr. 40.600,00 kr. 43.749,38
Østdanske Årg. gr. 2 Forår kr. 32.840,00 kr. 72.248,84
Øst kortbane kr. 32.000,00 kr. 47.807,07
Østdanske Årg. gr. 1. efterår kr. 40.600,00 kr. 42.799,10
Østdanske Årg. gr. 2 efterår kr. 32.840,00 kr. 50.383,09

kr. 211.880,00 kr. 282.400,00

Vestdanske

Vest Langbane kr. 33.500,00 kr. 26.077,76
Vestdanske Årg. gr. 1. Forår kr. 32.920,00 kr. 30.118,33
Vestdanske Årg. gr. 2 Forår - kr. 3.480,00 kr. 3.019,10
Vest kortbane kr. 35.000,00 kr. 32.013,16
Vestdanske Årg. gr. 1. 
efterår kr. 32.920,00 kr. 31.463,40
Vestdanske Årg. gr. 2 
efterår - kr. 3.480,00 kr. 30.626,92

kr. 127.380,00 kr. 153.319,00

Danske Budget 2015 Regnskab 2015

DÅM gr. 1 SC kr. 101.000,00 Kr. 117.841,77
DMH Årgangsklasse - kr. 1.000,00 - Kr. 37.259,61
DÅM gr. 2 kr. 108.400,00 Kr. 118.572,68
DÅM gr. 1 LC kr. 132.800,00 Kr. 68.221,27
DM/DMJ-L kr. 80.000,00 Kr. 63.946,76
DMK &DJMK kr. 105.000,00 Kr. 83.139,16
DMH Åben - kr. 30.000,00 - Kr. 34.790,51

kr. 496.200,00 Kr. 379.671,52

Masters

Østdanske Masters kr. 14.000,00 kr. 8.155,49
DOM kort kr. 0,00 kr. 17.522,73
DOM Lang kr. 27.000,00 kr. 10.558,37

kr. 41.000,00 kr. 36.236,59

Andre
Danish Open kr.   12.000,00 - kr.     6.747,31

Indtægter i alt kr. 888.460,00 kr. 844.879,80



Orientering om afdelingens økonomi

01.01.2016 - 31.12.2016 Budget

Løn (sportschef, landstrænere og øvrige trænere) 3.893.112

Omkostninger (sportschef, landstrænere og øvrige trænere) 567.755

Konkurrencer, træningslejre og sparring* 3.044.802

Talentudvikling 1.406.710

Direkte støtte til elitesportsfolk 786.000

Elitecenterdrift 78.000

Kraft- og talentudviklingscentre 276.000

Træner/lederuddannelse 70.000

Direkte støtte til idrætsmedicinsk (rejsefys) 134.000

Direkte støtte til fysisk træning -

Direkte støtte til sportspsykologi/mentaltræning 15.000

Faciliteter 30.000

Idrætsudstyr 30.000

Projekter 237.361

Andre specifikke områder (resultatbonus, biomekanik) 88.000

Elitebudget i alt: 10.656.740



Orientering om afdelingens økonomi

Østdanske Budget 2016 Regnskab 2015

ØST Langbane kr. 45.300,00 kr. 25.412,88
Østdanske Årg. gr. 1. Forår kr.   51.640,00 kr. 43.749,38
Østdanske Årg. gr. 2 Forår kr. 72.248,84
Øst kortbane kr. 45.500,00 kr. 47.807,07
Østdanske Årg. gr. 1. efterår kr. 42.799,10
Østdanske Årg. gr. 2 efterår kr. 50.383,09

kr. 142.440,00 kr. 282.400,00

Vestdanske

Vest Langbane kr. 48.875,00 kr. 26.077,76
Vestdanske Årg. gr. 1. Forår kr. 43.408,00 kr. 30.118,33
Vestdanske Årg. gr. 2 Forår kr. 3.019,10
Vest kortbane kr. 50.450,00 kr. 32.013,16
Vestdanske Årg. gr. 1. 
efterår kr. 31.463,40
Vestdanske Årg. gr. 2 
efterår kr. 30.626,92

kr. 142.733,00 kr. 153.319,00

Danske Budget 2016 Regnskab 2015

DÅM gr. 1 SC kr. 102.500,00 Kr. 117.841,77
DMH Årgangsklasse - Kr. 37.259,61
DÅM gr. 2 Kr. 118.572,68
DÅM gr. 1 LC kr. 152.580,00 Kr. 68.221,27
DM/DMJ-L kr. 107.875,00 Kr. 63.946,76
DMK &DJMK kr. 107.500,00 Kr. 83.139,16
DMH Åben kr.   10.000,00 - Kr. 34.790,51

kr. 470.455,00 Kr. 379.671,52

Masters

Østdanske Masters kr. 19.400,00 kr. 8.155,49
Vestdanske Masters kr. 19.400,00
DOM kort kr. 22.500,00 kr. 17.522,73
DOM Lang kr. 31.450,00 kr. 10.558,37

kr. 92.750,00 kr. 36.236,59

Andre

Danish Open - kr.   20.000,00 - kr.     6.747,31
Nordisk Mesterskab kr.   30.000,00

Indtægter i alt kr. 827.778,00 kr. 844.879,80





Valg af udvalgsmedlemmer

Stævneudvalg:

• Tre udvalgsmedlemmer:

– En vakant post (klubleder). Sportsafdelingen foreslår valg af 

Simon Ditlevsen, konkurrenceansvarlige leder, Berns Swim Team.

– Rasmus Vilsgaard, cheftræner Lyngby Svømmeklub, afgår efter 

tur. Er villig til genvalg. Sportsafdelingen foreslår genvalg af 

Rasmus Vilsgaard.

– En vakant post (klubtræner). Sportsafdelingen foreslår valg af 

Aage Jakobsen, talentansvarlig, Triton Ballerup. 



Valg af udvalgsmedlemmer

Dommerudvalg 

• To udvalgsmedlemmer: 

– Ove Antonsen afgår efter tur. Er ikke villig til genvalg. 

Sportsafdelingen foreslår valg af Jens Strandberg (vest)

– Søren Voller afgår efter tur. Er ikke villig til genvalg. 

Sportsafdelingen foreslår valg af Henriette Solberg Jensen (øst)



Valg af udvalgsmedlemmer

Mastersudvalg

• Et udvalgsmedlem: 

– Bo Hyllested afgår efter tur. Er villig til genvalg. Sportsafdelingen 

foreslår genvalg af Bo Hyllested.

– Køge Svømmeklub foreslår nyvalg af Charlotte Them Jensen 





Eventuelt



Tak for jeres deltagelse!


