
Sportsafdelingens områdemøde
Scandic Bygholm Park, Horsens, 29. april 2017



Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Sportschefens årsberetning

3. Drøftelse af mål med dertilhørende handleplaner for afdelingen

Herunder: 

a) Opdatering på arbejdet med ”Fremtidens koncept for Dansk 

Mesterskaber for Hold” og den videre proces. 

b) Gruppedrøftelser af emnet: ”Professionelle relationer mellem 

trænere og officials”

4. Orientering om afdelingens økonomi

5. Valg af udvalgsmedlemmer

Stævneudvalg – To udvalgsmedlemmer

Dommerudvalg – En udvalgsleder og to udvalgsmedlemmer

Mastersudvalg – En udvalgsleder og et udvalgsmedlem

6. Eventuelt



Valg af dirigent

Sportsafdelingen indstiller Michael Andersen, direktør MA57 

Consulting og tidl. direktør i Team Danmark





Sportslige resultater 



Sportslige resultatudvikling

Medaljer Top 8 Medaljer Top 8 Medaljer Top 8

EM 2006 1 7 2010 6 12 2014 9 12

2008 1 7 2012 0 0 2016 7 9

i alt 2 14 i alt 6 12 i alt 16 21

VM 2005 0 2 2009 2 8 2013 4 8

2007 1 3 2011 3 8 2015 4 9

i alt 1 5 i alt 5 16 i alt 8 17

OL 2008 1 1 2012 0 8 2016 2 8

I alt i perioden 4 20 11 36 26 46

2009-2012 2013-20162005-2008



Strategi og handleplan



Strategi og handleplan



Strategi og handleplan

Klubledere

Klub-
trænere

Sports-
afdelingen 

(udvalg, 
grupperinger og 
medarbejdere)

Område-
møder

Team 
Danmark



Strategi og handleplan

• Internationale målsætninger

• Organisation: Sportsafdelingen

• Et nationalt træningscenter

• Klubbernes sportslige 

udvikling

• Netværksdannelse

• Trænerudvikling

• Kravtidsmodel

• Rød tråd fra national til 

international konkurrence



Strategi og handleplan
• Eksempler på indhold, der er blevet adresseret med afsæt i 

drøftelser under processen:

» ”Gap mellem juniorlandshold og international high

performance”: 

Fokus på holdkap-kultur og nyt transitionsprogram 

(Great Danes)

» Trænernes klubstabilitet og erkendelse af eget 

kompetenceniveau”:

Beskrive en kompetenceprofil og implementere en 

trænercertificering

» ”Afstanden mellem nationale klubprogrammer og 

international high performance svømning”:

NTC’s rolle som omdrejningspunkt for vidensdeling 

vedrørende international high performance

» Manglende ”partway” og revision af ATK:

Nationalt monitoreringskoncept og udarbejde et 

curriculum for sportsfaglig uddannelse af 

svømmere og deres forældre



Strategi og handleplan





2016 perspektiver i øvrigt 

Nogle tal og observationer til refleksion:

• 18 forskellige klubbaserede træningsmiljøer har svømmere 

repræsenteret ved EJM.

• Transitionen fra juniorlandshold til Great Danes:  8 ud af 13 (61%).

• 9 forskellige klubbaserede træningsmiljøer har svømmere 

repræsenteret på Vikings og Great Danes.

• 72% af svømmerne i niveauet lige under OL-holdet (Vikings og 

Great Danes) har haft en resultatudvikling på omkring 1,0 % i sæson 

2015-2016. 

• Herresvømmernes udvikling i et internationalt perspektiv – junior og 

senior.

• Svømmernes evner til selvmanagement – erfaring og strategier til 

håndtere svære situationer under pres. Og identificere 

problemstillinger tidligere. 

• Graden af resultatmæssig omsætning af finaler til medaljer.



VEJEN TIL TOKYO…

… i forhold til resten af verden:

• 3 damer i top 5 på WR

• 3 damer og 1 herre i top 25 på WR

• 3 herrer i top 50 på WR

• 3 damer og 2 herrer i top 100 på WR

• 1 herre i top 150 på WR

• 1 dame og 2 herrer i top 200 på WR

• 9 damer og 3 herrer i top 300 på WR

WR = Fina’s verdensrangliste pr. 1 september 2016



Stævneudvalget



Dommerudvalget



Mastersudvalget



Mastersudvalget
• 4 mesterskaber planlagt (samme i 2017)

– 1 aflyst – Dansk Masters Langbane

• Udfordringer med at finde arrangører

– Hvorfor? 

• Godtgørelsen til klubberne

• Masters ikke ”en del” af klubben

• Internationalt godt repræsenteret – medaljer og rekorder





Mål og handleplaner for afdelingen





Mål og handleplaner for afdelingen



Mål og handleplaner for afdelingen



Mål og handleplaner for afdelingen



Mål og handleplaner for afdelingen



Mål og handleplaner for afdelingen





Nyt koncept for DM Hold

Lørdag d. 29. april 2017 i Horsens - områdemøde svømning 2017

Præsentation af arbejdsgruppens foreløbige tanker



Fremtidens DM hold koncept

Arbejdsgruppens medlemmer:

• Carsten Veile, Durup Svømmeklub

• Gunnar Wismar, Hvidovre Svømmeklub

• Jan Løth Andersen, Horsens Svømmeklub

• Mia Hyldahl, Sigma Swim

• Stig Härstedt Olsen, KVIK Kastrup

• Øyvind Røsland, Hovedstadens Svømmeklub

Arbejdsgruppen blev nedsat på bagkant af områdemødet i 2016.



Fremtidens DM hold koncept

Fremadrettet proces:

• Indkaldelse til dialogmøder i første halvdel af juni måned. Forventeligt 

et vest og et øst.

• Der vil være mulighed for at drøfte indholdet af udleverede handouts i 

detaljer på dialogmøderne.

• Nyt koncept forventes færdig inden DM Hold 2017 afvikles i oktober 

2017.



Fremtidens DM hold koncept

Rammerne for arbejdsgruppens arbejde har været:

• Terminen er midten af december

• DM Hold skal være omkostningsneutralt

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

svømmeklubber

Fokus har været på:

• At øge antallet af deltagende klubber ved DMH

• At fastholde det der fungerer ved DMH og nytænke

• At klubberne motiveres af at kunne vinde i flere kategorier/titler

• At tænke bredt, så alle klubstørrelse kan og vil være med



Fremtidens DM hold koncept

DM hold-koncept i 3 forskellige turneringer med tilmelding fra år til år efter 

klubbernes eget valg:

• DM Hold åben klasse 20+ svømmere pr. hold. Divisionering på 

baggrund af pointkonkurrencerne ved de 3 DM-stævner på langbane.

• DM Hold for mellemstørrelse klubber – 14-19 svømmere pr. hold. 

Afvikles med indledende stævne start december.

• DM Hold for små klubber – 10-14 svømmere pr. hold.                         

Afvikles med indledende stævne i start december.

Målet er at skabe turneringer, der er attraktive for ”alle” danske 

svømmeklubber.



Fremtidens DM hold koncept

DMH Åben klasse

Overordnede proportioner - Alm. Brand Bank ligaen:

• Behov for svømmere: 20+

• Et hold pr. klub/startfællesskab

• Divisionering via holdkonkurrence fra DM langbane, DM junior 

langbane og DM årgang langbane

• Finalestævne i midten af december

• 2 x 9 hold i 2 divisioner

• Vinderen af 2. division er sikret plads i 1. division året efter

• Interessetilkendegivelse vedr. deltagelse inden DM langbane

• Afvikles over 4 afsnit (1 fredag, 2 lørdag og 1 søndag)

• Rabat på anmeldelsesgebyr ved rejse over Storebælt

• FINA point eller placeringspoint??



Fremtidens DM hold koncept

DMH Mellemstore klubber

Overordnede proportioner - TYR ligaen (indledende):

• Behov for svømmere: 14-19

• Et hold pr. klub/startfællesskab

• Indledende runde i starten af december

• Tilmelding til turnering inden 1. september

• Indledende runder regionalt/øst/vest

• Afvikles over 3 afsnit (2 lørdag og 1 søndag)

• 6 bedste hold målt på totale FINA point går videre til finalerunde



Fremtidens DM hold koncept

DMH Små klubber

Overordnede proportioner – Holstebro Rejsecenter ligaen (indledende):

• Behov for svømmere: 10-14

• Et hold pr. klub/startfællesskab

• Indledende runde i starten af december

• Tilmelding til turnering inden 1. september

• Indledende runder regionalt/øst/vest

• Afvikles over 3 afsnit (2 lørdag og 1 søndag)

• 6 bedste hold målt på totale FINA point går videre til finalerunde



Fremtidens DM hold koncept

(Mellemstore og små klubber)

Overordnede proportioner – TYR og Holstebro Rejsecenter ligaen (finale):

• Samlet finalestævne for begge turneringer (6 bedste hold fra hver)

• Afvikles i midten af december – samtidigt med ”DM Hold åben klasse”

• Afvikles over 4 afsnit (1 fredag, 2 lørdag og 1 søndag)

• Finalen afvikles i Københavnsområdet i samarbejde mellem lokale 

klubber og SVØM.

• FINA point eller placeringspoint??





Dommerudvalget
”Professionelle relationer mellem 

trænere og officials”



Problemstilling 

Vi konstatere at: der er et behov for mere dialog med trænerne om 

forståelse og respekt for det arbejde som overdommere og officials 

udfører ved mesterskaber i DK

Trænerne siger: 

• Stor forskel på hvordan der bliver dømt til forskellige 

mesterskaber i DK

• Vi dømmer hårdt i Danmark sammenlignet med internationalt

• Overdommerne er ”disk liderlige”

• Kommunikationen og adfærden fra OD til trænerne/ledere ved 

teknisk møder/holdleder møder opfattes ikke altid som positiv og 

konstruktiv 



Problemstilling 
Vi konstatere at: der er et behov for mere dialog med trænerne om 

forståelse og respekt for det arbejde som overdommere og officials 

udfører ved mesterskaber i DK

Dommerudvalget mener: 

• Dommer linjen er som udgangspunkt den samme i DK som 

internationalt

• Vi dømmer efter de samme regler og arbejder efter de samme 

tolkninger (Regel Teknisk Udvalg)

• Erfaring som OD og officials betyder noget!

• Trænere/ledere sætter sig ikke altid ind i gældende regler og 

tolkninger

• Vi bedømmer OD også ud fra deres evne til at være leder og 

kommunikere

• Trænerne omtaler ikke altid OD/officials særligt respektfuld og 

ofte ved brug af sociale medier



Områdemøde 2016

Spørgsmål til drøftelse i grupperne:

1. Kan gruppen genkende den opstillede problemstilling?

2. Hvordan mener du at vi kan forbedre dialogen imellem OD og 

trænere/ledere?

3. Hvordan kan du som klubleder aktivt bidrage til dette?

”Professionelle relationer mellem 
trænere og officials”
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Indtægter Sportsafdelingen 2016: 14,3 mio

Team Danmark

Startgebyr, licenser og bøder

Dansk Svømmeunion

Teknik og Materiel

Sponsor

Deltagerbetaling

Øvrigt

Orientering om afdelingens økonomi



73,0%

14,6%

4,2%

2,6%
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Udgifter Sportsafdelingen 2016: 14,4 mio

Talent- og Elitearbejdet

Mesterskaber, stævner og licenser

Teknik og Materiel

Administration

Dommere og sektionsaktiviteter

Sponsorudgifter

Øvrigt

Orientering om afdelingens økonomi



Orientering om afdelingens økonomi
Delområde: Talent- og elitearbejdet Regnskab 2016 Budget 2016 Regnskab 2015

Løn (sportschef, landstrænere og øvrige trænere) 3.690.401 3.893.112 3.374.741

Omkostninger (sportschef, landstrænere og øvrige 

trænere)
649.239 567.755 635.418

Konkurrencer, træningslejre og sparring 3.257.463 3.044.802 3.192.752

Talentudvikling 1.311.375 1.406.710 1.000.553

Direkte støtte til elitesportsfolk 877.022 786.000 823.618

Elitecenterdrift 76.444 78.000 60.301

Kraft- og talentudviklingscentre 268.699 276.000 386.764

Træner/lederuddannelse 131.018 70.000 172.322

Direkte støtte til sportsmedicin (rejsefys m.v.) 111.440 134.000 127.968

Direkte støtte til fysisk træning - - -

Direkte støtte til sportspsykologi/mentaltræning - 15.000 -

Faciliteter - 30.000 36.499

Idrætsudstyr 15.115 30.000 16.645

Projekter (OL) 184.249 237.311  -

Andre specifikke områder (resultatbonus) 38.750 88.000 67.625

Talent- og elitearbejdet i alt: 10.611.214 10.656.690 9.895.206



Orientering om afdelingens økonomi
Landshold Great Danes

Pernille Blume Mie Ø. Nielsen Magnus Jakupsson Christian Rasmussen

Gladsaxe Svøm/NTC Aalborg Svømmeklub Farum Svømmeklub STO / OSK

Konkurrencer, træningslejre og sparring

World Cup, Moskva -                                    7.049,18                          -                                    -                                    

OL Kick-off træningslejr, Cypren 29.612,68                        29.612,68                        -                                    -                                    

Test weekend -                                    -                                    4.240,26                          4.240,26                          

EM Kortbane, Israel -                                    -                                    27.474,17                        -                                    

Duel in the pool (Inviteret - Ingen direkte udgifter) -                                    -                                    -                                    -                                    

Nordiske Mesterskaber -                                    -                                    -                                    7.589,51                          

OL-træningslejr, Bermuda 43.337,76                        43.337,76                        -                                    -                                    

Euro tour, Antwerpen-Luxembourg -                                    -                                    12.600,81                        12.600,81                        

MOM Meet, Marseille 11.130,70                        -                                    -                                    -                                    

Edinburgh International -                                    17.616,06                        -                                    -                                    

OL Mediedag og Awardshow -                                    2.556,00                          -                                    -                                    

OL-Højdetræningslejr, Flagstaff 43.050,39                        -                                    -                                    -                                    

OL-Træningslejr, Tennerife (Aalborg aktivitet) -                                    37.757,50                        -                                    -                                    

EM Langbane, London 34.763,19                        34.763,19                        -                                    -                                    

Bergen Swim Festival -                                    -                                    -                                    6.643,87                          

Mare Nostrum, Barcelona 13.065,77                        -                                    -                                    -                                    

Sette Coli, Rom -                                    -                                    6.186,22                          -                                    

Samling/Workshop OL-Holdkap 503,25                              3.702,25                          -                                    -                                    

German Open (Aalborg aktivitet) -                                    4.905,75                          -                                    -                                    

OL forberedelsestræningslejr, Rio 27.016,58                        27.016,58                        -                                    -                                    

OL Rio 7.225,64                          7.225,64                          -                                    -                                    

Portugal Open, Lisabon -                                    -                                    11.639,49                        

Beløb i alt 209.705,97                     215.542,59                     62.140,95                       31.074,44                       

Direkte støtte til elitesportsfolk

Stipendium jf. unionsholdsaftale 60.000,00                        102.000,00                      -                                    -                                    

Præmiebonus OL jf. unionsholdsaftale 13.750,00                        3.750,00                          

Beløb i alt 73.750,00                       105.750,00                     -                                   -                                   

Øvrigt 

Fri billeasing - Alm. Brand Leasing -                                    59.940,00                        -                                    -                                    

Olympic Scholarship -                                    41.760,00                        -                                    -                                    

Beløb i alt -                                   101.700,00                     -                                   -                                   

I alt 283.455,97                      422.992,59                      62.140,95                        31.074,44                        

Top 3 OLSæson 2015-2016                     

4 svømmer-cases



Orientering om afdelingens økonomi
Delområde: Talent- og elitearbejdet Budget 2017 Regnskab 2016 Budget 2016

Løn (sportschef, landstrænere og øvrige trænere) 3.703.397 3.690.401 3.893.112

Omkostninger (sportschef, landstrænere og øvrige trænere) 538.902 649.239 567.755

Konkurrencer, træningslejre og sparring* 3.300.706 3.257.463 3.044.802

Talentudvikling 1.692.100 1.311.375 1.406.710

Direkte støtte til elitesportsfolk 787.000 877.022 786.000

Elitecenterdrift 70.000 76.444 78.000

Kraft- og talentudviklingscentre 303.000 268.699 276.000

Træner/lederuddannelse 74.000 131.018 70.000

Direkte støtte til Fysioterapi 101.000 111.440 134.000

Direkte støtte til Fysiologi og fysisk træning 32.000 - -

Direkte støtte til Analyse, laboratorie og teknologi 22.300 - -

Direkte støtte til Ernæring og kropssammensætning 15.000 - -

Direkte støtte til Sportspsykologi/mentaltræning 15.000 - 15.000

Faciliteter 30.000 - 30.000

Idrætsudstyr 35.000 15.115 30.000

Projekter - 184.249 237.311  

Andre specifikke områder (resultatbonus) - 38.750 88.000

Talent- og elitearbejdet i alt (brutto): 10.719.405 10.611.214 10.656.690

Egenbetaling klubber/svømmere (1) -390.250 - -

Talent- og elitearbejdet i alt (netto): 10.329.155 10.611.214 10.656.690
(1) Opgørelse af egenbetaling ændret. Nu udskilt fra aktiviteterne og synliggjort som egenbetaling i finansieringsforholdet med 
Team Danmark i stedet for som tidligere at være inkluderet i de enkelte budgetposter.



Orientering om afdelingens økonomi
Del-område: Mesterskaber og stævner Budget 2017 Resultat 2016Budget 2016 Resultat 2015

Østdanske Langbane -74.620,00    -47.650,08    -45.300,00    -25.412,88      

Østdanske kortbane -74.000,00    -18.245,58    -45.500,00    -47.807,07      

Østdanske Årgang -23.055,00    -58.220,47    -51.640,00    -43.749,38      

I alt -171.675,00 -124.116,13  -142.440,00  -116.969,33   

Vestdanske Langbane -39.800,00    -37.084,13    -48.875,00    -26.077,76      

Vestdanske kortbane -63.450,00    -54.499,15    -50.450,00    -32.013,16      

Vestdanske Årgang -37.740,00    -30.268,43    -43.408,00    -30.118,33      

I alt -140.990,00 -121.851,71  -142.733,00  -88.209,25     

DÅM-Kortbane -172.585,00  -144.793,45  -102.500,00  -117.841,77    

DÅM-Langbane -334.925,00  -294.660,18  -152.580,00  -68.221,27      

DM-Kortbane Junior -116.724,50  -203.026,43  -97.500,00    -                  

DM Junior -133.724,50  -48.456,52    -97.500,00    -                  

DM-Kortbane Åben klasse -15.000,00    -25.353,19    -10.000,00    -83.139,16      

DM Åben klasse -                50.124,45      -10.375,00    -63.946,76      

I alt -772.959,00 -666.165,32  -470.455,00  -333.148,96   

DM Hold 25.000,00     33.918,39      -                34.790,51       

DOM Lang -2.000,00      -                -31.450,00    -10.558,37      

DOM kort -4.500,00      13.231,70      -22.500,00    -17.522,73      

Østdanske Masters -2.000,00      -1.452,77      -19.400,00    -8.155,49        

Vestdanske masters -2.000,00      -1.382,63      -19.400,00    -                  

I alt -10.500,00   10.396,30     -92.750,00    -36.236,59     

Danish Open 149.405,00   98.466,78      20.600,00     -6.747,31        

Nordisk Junior Mesterskab -                -74.562,20    -30.000,00    -                  

Udgåede mesterskaber: -311.853,52    

Total -921.719,00  -843.913,89  -857.778,00  -858.374,45    





Valg af udvalgsmedlemmer

Stævneudvalg:

• Valg af to udvalgsmedlemmer til Stævneudvalg (en klubleder 

og en klub-træner) for en toårig periode:

– Jan Hansen, klubchef Køge Svømmeklub, afgår efter tur og er 

villig til genvalg.

– Rasmus Vilsgaard, cheftræner Lyngby Svømmeklub, afgår efter 

tur og er villig til genvalg. 



Valg af udvalgsmedlemmer

Dommerudvalg 

• Valg af en leder af dommerudvalget for to år i ulige år:

– Jens-Christian Iversen afgår efter tur og er villig til genvalg.

• Valg af to medlemmer af dommerudvalget for en toårig periode:

– Lars M Frederiksen afgår efter tur og er villig til genvalg.

– Per Kirkegaard afgår efter tur og er villig til genvalg. 



Valg af udvalgsmedlemmer

Mastersudvalg

• Valg af en leder af mastersudvalget for to år i ulige år:

– Helen Haas afgår efter tur og er villig til genvalg.

• Valg af et medlem til mastersudvalget for en toårig periode: 

– Vakant post. Sportsafdelingen indstiller Jan Clausen, Aalborg 

Svømmeklub til valg. 





Eventuelt



Tak for jeres deltagelse!



Organisation



Landstræner
(Dean Boles)

Talentansvarlig
(Thomas Stub)

NTC cheftræner
(Martin Truijens)

NTC træner
(Mads Hansen)

Teknik- og 
materiale-

medarbejder
(Karsten Elm)

Sports-koordinator
(Martin Karup)

International High 
Performance

  

Talentfulde 
klubmiljøer  

Viden, innovation
og kompetence

  

Mangfoldighed af 
svømme-stævner

 

Landshold



Great Danes

 

Juniorlandshold



NTC

 

Sportschef

Medarbejdere




