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Dagsorden for områdemødet er:  

 

1. Valg af dirigent  

2. Sportschefens årsberetning  

3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for afdelingen. 

Herunder gruppedrøftelser om 

a) Professionelle relationer mellem trænere og officials  
b) Fremtidens koncept for Dansk Mesterskaber for Hold  
   

4. Orientering om afdelingens økonomi 

5. Valg af udvalgsmedlemmer  

a) To udvalgsmedlemmer til stævneudvalg: 

 Jan Hansen afgår efter tur. Er villig til genvalg. 

 Rasmus Vilsgaard afgår efter tur. Er villig til genvalg. 

b) En leder af dommerudvalget vælges for to år i ulige år 

 Jens-Christian Iversen afgår efter tur. Er villig til genvalg. 

c) To medlemmer af dommerudvalget vælges for en toårig periode 

 Lars M Frederiksen afgår efter tur. Er villig til genvalg. 

 Per Kirkegaard afgår efter tur. Er villig til genvalg.  

d) En leder af mastersudvalget vælges for to år i ulige år 

 Helen Haas afgår efter tur. Er villig til genvalg. 

e) Et medlem til mastersudvalget for en toårig periode 

En vakant post. Sportsafdelingen indstiller Jan Clausen, Aalborg Svømmeklub til 

valg.  

6. Eventuelt 
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2. Sportschefens årsberetning 

Fra stolte resultater til nye fælles ambitioner 

2016 blev på mange måde et historisk sportsår for dansk svømmesport. Helt kort kan den 

nuværende internationale sportslige styrke sammenfattes med guld til Danmark ved alle 

fire betydningsfulde internationale mesterskaber: EM på langbane i London, EM for junior i 

Hódmezővásárhely, Olympiske Lege i Rio og VM på kortbane i Windsor. Dansk 

svømmesport har således på bemærkelsesværdig vis præsteret enestående resultater til 

Danmark og dansk idræt. Og med de stolte resultater, har vi på fornemste vis levet op til 

vores forpligtelser som verdensklasseforbund i samarbejdet med Team Danmark samt 

forventningerne fra vores olympiske partner i DIF. 

 

De stolte resultater er ikke kommet af sig selv. De er et resultat af en langsigtet indsats 

med fokus på at opnå kvalitet i det daglige arbejde landet over – hver eneste dag. Det kan 

godt være, at der i en travl hverdag kan synes langt fra Ringe til Rio. Men tingene hænger 

sammen i et større perspektiv. Mængden og kvaliteten af svømmere i Danmark betyder 

noget for, hvad vi sportsligt kan internationalt, for kvaliteten i vores nationale stævner og 

mesterskaber, for talentudviklingen af svømmere, trænere, leder og officials, for vores 

politiske indflydelse lokalt, nationalt og internationalt, for vores økonomiske formåen og så 

videre. 

 

Fundamentet er således stærkt. Vi står på skuldrene af en lang række af mennesker, der 

har arbejdet for de stolte resultater, som vi har oplevet igennem de seneste år. Det giver 

alle i dansk svømmesport et godt afsæt til at fortsætte en forbilledlig udvikling af vores 

sport på vejen frem mod de nye fælles ambitioner for dansk svømmesport, som er 

defineret i den nye sportslige strategi og handleplan, der rækker frem mod 2020 og 2024. 

 

Efter en proces på næsten 1½ år med deltagelse af en lang række interesserede og 

engagerede klubledere, -trænere og centrale partnere, og inklusiv to offentlige 

høringsrunder, blev den endelige version af strategi og handleplanen ”Fra stolte resultater 

til nye fælles ambitioner” godkendt af Dansk Svømmeunions bestyrelse i efteråret 2016. 

Med fire strategiske områder med afledte mål og handlinger ligger køreplanen for de 

næste års udvikling fast. International High Performance, talentfulde klubmiljøer, viden, 

innovation og kompetence samt en mangfoldighed af svømmekonkurrencer, er de 

områder, som strategiprocessen identificerede som de mest centrale for den fortsatte 

udvikling af dansk svømmesport i de kommende år. Den fulde strategi og handleplan kan i 

sin helhed læses her. 

 

Retningen og rammerne er således sat. Men uden mennesker der investerer og engagerer 

sig som svømmere, trænere og ledere i sporten, når vi ikke ambitionerne. Det er 

menneskerne, deres kompetencer og evner til at samarbejde, der i sidste ende vil være 

driveren, for den udvikling der skabes, og for en realisering af strategiens ambitioner og 

mål.  

 

http://www.svoem.org/_files/svomning/frastolteresultatertilnyefllesambitionerhringsmaterialefase2.pdf
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Dansk svømmesport står stærkt i disse år. Det kan vi alle glæde os over og være stolte af. 

Og lykkes vi i fællesskab med at realisere de planer, der nu ligger for fremtiden, bliver der 

mange stolte resultater at glæde sig over i fremtiden også. 

Dommerudvalget  

Dommerudvalget fik på områdemødet i 2016 nyvalgt 2 personer, således at udvalget i dag 

består af Jens-Christian Iversen (formand), Per Kirkegaard (bedømmeransvarlig), 

Henriette Solberg Jensen (valgt fra Øst), Jens Strandberg (valgt fra Vest) og Lars M. 

Frederiksen (valgt fra Øst). John Nelsson hjælper udvalget med overdommernes 

aktivitetslister.  

 

Vi arbejder efter en funktionsfordeling, hvor arbejdsopgaverne er fordelt ud på alle 

medlemmer i udvalget. Se unionens hjemmeside: 

http://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Overdommere/ 

 

Opgaverne kan opdeles i fire hovedområder:  

1. Påsætning af OD/ST til alle unionens mesterskaber, herunder Masters og 

Regionale Mesterskaber, dog lidt afhængig af region. 

2. Gennemføre bedømmelser og udviklingssamtaler med OD på alle niveauer; klub-, 

region- og unionsoverdommere. Vedligeholde og udvikle bedømmersystemet. 

3. Indstille til FINA og indstille danske dommere til internationale mesterskaber 

(LEN/FINA). 

4. Planlægge og gennemføre tre årlige seminarer: Øst, Vest og Unionsseminarer. 

 

Løbende opdatering af dommerhåndbogen, regeltolkninger udføres af Regel-teknisk 

Udvalg, hvor der sidder to personer med ansvar for svømning.  

 

Dansk Svømmeunions mesterskaber 2016 

Første år med den nye mesterskabsstruktur er forløbet tilfredsstillende, når man tænker 

på, hvor stor en ændring, der er tale om. I en løbende og god dialog med Thomas Stub og 

stævne-koordinatorerne fik vi afviklet gode mesterskaber og stævner. Læringspunkter er 

konkluderet og indarbejdet i bemandingen af mesterskaberne for 2017. Dommerudvalget 

vil i 2017 sammensætte OD/ST-teams således, at læring optimeres. Vi ønsker også i 2017 

at udarbejde statistikker på alle mesterskaber i forhold til antal DQ og fordelingen på SW 

regler.  

 

Bedømmelse og udvikling 

Der er i sæson 2015-2016 gennemført 50 bedømmelser på OD/ST i alle kategorier. Dette 

er det højeste antal siden 2001. Jan Christensen er udnævnt til U-OD. Følgende U-OD er 

stoppet: Ove Antonsen, Søren Voller, Svend Sander og John Petersen. Tak for lang og tro 

tjeneste som U-OD. I har alle gjort en kæmpe forskel på hver jeres måde.  

http://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Overdommere/


Side 5 af 15 
 

Kravgrundlaget er nu opdateret med fokus på ledelse og indarbejdet i alle bedømmelser. 

Holdninger til de ledelsesmæssige værktøjer er nu afstemt med bedømmerne og 

indarbejdes fra denne sæson.  

 

FINA-lister og internationale mesterskaber 

Internationalt har dansk svømning igen været rigtig godt repræsenteret på bassinkanten. 

Charlotte Kert deltog i EJM i Ungarn. Claus V. Sørensen var udtaget af LEN, som starter 

ved EM i London, hvor Jens Jensen var dommer - og Bjørn Brander deltog som dommer 

ved OL i Rio. Allerede nu ved vi, at Jens Jensen er udtaget af FINA til VM 2017 i 

Budapest, og vi forventer naturligvis, at alle vores FINA dommere er på plads i Royal 

Arena til december, når vi afvikler EM-K.  

Vi har indstillet/genindstillet tre dommere og to startere til FINA-liste nummer 19, og vi er 

allerede nu i gang med at påsætte dommere/startere til relevante mesterskaber, så 

potentielle kandidater er klar til indstilling til FINA-liste nummer 20 i juni 2018.  

 

Planlægge og gennemføre tre seminarer 

Dommerudvalget har gennemført Unions Overdommerseminar som et internatkursus. Her 

opdateres alle på gældende regler, og vi havde inviteret Jens Jepsen fra Appeludvalget til 

at beskrive de juridiske udfordringer omkring vores svømmeregler.  

 

Tilsvarende Øst- og Vest-seminarer er afholdt for alle øvrige overdommere. På 

seminarerne diskuteres også altid episoder, tolkninger og konkrete regelspørgsmål for at 

skabe en ensartet linje i vores arbejde på bassinkanten. Der er mødepligt for 

overdommere til et af disse møder, og diskussionen og lysten til at lære fra andre er stor. 

Vi planlægger at gennemføre tilsvarende seminarer i 2017 med fokus på svømmeteknik, 

og den udvikling som er i gang, blandt andet med indlæg fra en træner.  

 

Øvrige tiltag 

Jens-Christian Iversen har deltaget i møder med Thomas Stub og Lise Møller om 

opbygningen/evalueringen af den nye mesterskabsstruktur. Samarbejdet og 

arbejdsfordelingen med stævnekoordinatorerne er blevet drøftet. Evalueres igen i 2017.  

 

Der er en stigende aktivitet på de sociale medier med kommentarer, meninger og 

holdninger fra svømmere, trænere og ledere fra hele landet. Dommerudvalget har 

opfordret alle OD til at blande sig i disse meningsudvekslinger, når åbenlyse usandheder 

og forkerte opfattelser af reglerne udtrykkes. Der er brug for dialog, klar kommunikation og 

synlighed for at udbygge og forbedre samarbejdet imellem OD og trænere, ledere og 

svømmere.  

 

Dommerudvalget har et tæt samarbejde med Regel-teknisk udvalg, som havde indlæg på 

alle seminarer. Regeltolkningsoversigten vedligeholdes løbende, og tolkninger kommer 

løbende fra både LEN og FINA, som herefter formidles til alle OD.  
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Stævneudvalget  

Stævneudvalgets arbejde har i 2016 især været centreret omkring opfølgning og 

kvalitetssikring af det første år med den nye mesterskabsstruktur, som blev vedtaget i 

2015. Ikke uventet har der været nogle enkelte børnesygdomme, men det overordnede 

indtryk er, at sportsafdelingens stævnekoordinatorer og klubberne som lokalarrangører er 

lykkedes rigtig godt med at få de nye proportioner omsat til nogle mesterskaber af høj 

kvalitet. 

 

Ved Danish Open 2016 blev der gennemført en række ændringer i forhold til tidligere. Helt 

overordnet har hensigten med ændringerne været, at vi samtidig med, at de sportslige 

proportioner er helt i top, gør konkurrencerne mere festlige og underholdende at deltage i 

som svømmere, trænere, ledere og tilskuer.  

 

De sportslige proportioner for Danish Open blev blandt andet ændret, så det løb over fem 

dage, i modsætning til de tidligere kun fire dage. Heraf fulgte naturligvis en ændret og 

optimeret løbsrækkefølge, der giver tidsmæssigt kortere stævneafsnit. Hertil var der 

premiere på implementering af nogle anbefalinger fra en ad hoc arbejdsgruppe under 

Stævneudvalget. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til udvikling af eventsiden af vores 

stævner og mesterskaber.  

 

Med baggrund i arbejdsgruppens anbefalinger afprøvede vi følgende ændringer og 

nyskabelser ved Danish Open 2016: 

 Akkrediteringer til svømmere, trænere/leder, officials og presse. 

 Særlig tribune til publikum (ikke-akkrediterede), og tydeligere adskillelse af 

”færdselsåre” for officials, svømmere, trænere/ledere og presse.  

 Billetsalg til finaleafsnittene. 

 Professionel DJ sikrer musikalsk understøttelse af finalafsnittene. 

 Nyt speakerkoncept. 

 Nyt logo og stævneprogram. 

 Afmeldinger senest aftenen før næste dags indledende stævneafsnit, så 

stævneafsnittets program ligger klart fra morgenen af.  

Generelt blev ændringerne meget vel modtaget, og både ved DM på langbane i Herning i 

juli - og ved DM på kortbane i Esbjerg i november blev flere af initiativerne videreført. 

Standarden for hvordan vi ser afviklingen af vores stævner og mesterskaber er stigende, 

og det fortjener vores sport! 

Stævneudvalgets ad-hoc arbejdsgruppe bestod af: 

 Jan Hansen, Køge Svømmeklub og medlem af stævneudvalget 

 Stig Härsted, Svømmeklubben KVIK Kastrup 

 Ricki Clausen, Holbæk Svømmeklub 

 Per Stilling Pedersen, Hovedstadens Svømmeklub  
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 Jens-Christian Iversen, leder af Dommerudvalget 

 Karsten Elm-Heintz, Teknik- og materialemedarbejder, Sportsafdelingen 

Endelig har der under stævneudvalget i 2016 været etableret en arbejdsgruppe omkring 

Danske Mesterskaber for Hold. Arbejdsgruppen er bredt sammensat af repræsentanter fra 

klubber med forskellige størrelse og profil, og de drøfter forslag til et fremtidigt koncept for 

Danske Holdmesterskaber. Arbejdsgruppen består af:      

 Carsten Veile, Durup Svømmeklub  

 Jan Løth Andersen, Horsens Svømmeklub 

 Stig Härstedt Olsen, Svømmeklubben KVIK Kastrup  

 Gunnar Wismar, Hvidovre Svømmeklub  

 Mia Hyldahl, Sigma Swim 

 Øyvind Røsland, Hovedstandens Svømmeklub 

Arbejdsgruppen har endnu ikke konkluderet på deres drøftelser, og en eventuel ændring 

af de danske holdmesterskaber vil tidligst ske i 2018.  

 

Mastersudvalget  

I 2016 måtte vi igen se i øjnene, at vi har svært ved skaffe arrangører til mesterskaberne. 

Det er især de danske mesterskaber – kort og lang - som er vores udfordring. Det 

lykkedes kun meget sent at få en klub til at arrangere DOM-K. DOM-L lykkedes det slet 

ikke at finde arrangører til, hvorfor vi desværre måtte aflyse.  

 

Både i øst og vest fik vi afviklet vores et-dags mesterskaber under højt humør og med 

masser af god stemning i hallerne. 

 

Årets største internationale mesterskab var EM for masters. Stævnet skulle holdes i den 

olympiske pool i London i direkte forlængelse af LENs almindelige EM. Forventningerne 

var store lige indtil arrangørerne - efter kun at have haft åbent for tilmeldinger i 3½ dag - 

lukkede for flere tilmeldinger igen. På det tidspunkt var der booket 13.000 starter, som var 

arrangørernes forventede kapacitet. Det udløste ramaskrig over hele Europa, så 

arrangørerne endte med at ændre i konceptet - færre starter per svømmer og inddragelse 

af opvarmningspoolen til stævnebrug. Alt i alt endte det med at blive et temmelig kaotisk 

stævne. Til trods for de kaotiske forhold kom Danmark hjem med en pæn medaljehøst. 

 

I oktober skulle Norge lægge hus til NOM. Det blev til gengæld et noget mindre stævne. 

Fra Danmark var tilslutningen ikke så stor som tidligere set - muligvis fordi det lå i 

efterårsferien. I 2017 skal mesterskabet afvikles på dansk grund, og vi håber på at kunne 

levere et rigtig godt og velbesøgt mesterskab. 

 

De få og sent udmeldte mesterskaber afspejler sig i antallet af rekorder, som er sat eller 

forbedret i løbet af 2016: damer (39), herrer (48), holdkap (25). 
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Internationale sportslige resultater 

Junior  

EM Junior blev dygtigt afviklet af de ungarske arrangørerne i et fint svømmekompleks i 

Hódmezővásárhely. Rammerne omkring mesterskabet var noget nær perfekte - omend 

pladsen til holdene i selve hallen med konkurrencebassinet måske var lige i underkanten 

til de 750 deltagende svømmere. 

 

I modsætning til EM Junior i 2015 ankom det danske hold først to dage før konkurrencerne 

ved EM Junior i 2016, og dermed var det lidt knapt med tid til at få alle til at finde sig tilrette 

i omgivelserne. 

Det danske hold var mentalt godt forberedt på dette års EM Junior med tydelige personlige 

målsætninger og klar forventningsafstemning. Holdet fungerede rigtigt godt socialt, og i det 

hele taget var danskerne et rigtigt godt ”hold”. 

På den resultatmæssige side bød EM Junior 2016 på både gode præstationer og 

skuffelser. Overordnet set har det danske hold klaret sig fint. Svømmerne hentede 10 

individuelle finaler (top otte) fordelt på syv svømmere og 18 individuelle semifinaler (top 

16) fordelt på 11 svømmere. Det er ganske tilfredsstillende for et dansk hold. På den 

anden side kan det også konstateres, at det kun er 12 af de danske svømmere, der klarer 

at svømme sig i top 16. Det faktum må give stof til eftertanke i forhold til det fornuftige i at 

udtage så stort et hold. 

 

Flere af de danske svømmere har vist flot fremgang over det seneste år og svømmet sig i 

deres første individuelle finale til EM Junior i 2016, og det er bestemt opmuntrende. På 

den anden side er det dog også bekymrende, at en række svømmere ikke rigtigt har 

udviklet sig i løbet af den forløbne sæson. Svømmernes relativt unge alder taget i 

betragtning bør give anledning til panderynker og refleksion. Totalt set er 39 % personlige 

rekorder i underkanten af, hvad der kan forventes. 

 

Europamesterskabet i 4x100 fri for juniorpiger vil naturligvis stå tilbage som en helt 

enestående præstation af de danske piger. Det er uden tvivl stævnets højdepunkt, og var 

en stor oplevelse som afslutning på en rigtig god dansk førstedag. En afledt effekt af det 

danske europamesterskab var desværre en lidt gennemsnitligt dansk andendag. Det var i 

forvejen en stille dansk stævnedag uden primære konkurrencer, men det var også tydeligt, 

at der var lidt mathed efter den fremragende første stævnedag. Det viste sig sværere at 

restituere og komme tilbage i zonen end umiddelbart vurderet. 

 

De øvrige holdkapper viste også fint niveau med særligt for pigerne, men også drengene 

svømmede en medleyholdkap med et fornuftigt niveau. 

 

Alt taget i betragtning vurderes læringen af deltagelse i EM Junior og de forberedende 

aktiviteter som værende meget høj for alle svømmerne, og denne vurdering bekræftes 

også af de efterfølgende individuelle evalueringer. 
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I alt 13 af de deltagende 25 svømmere afslutter deres juniortid efter dette års EM Junior. 

Heraf har de fem været i en individuel finale til EM Junior og yderligere en har været i en 

semifinale. Netop finaledeltagelse betragtes som et væsentligt delmål for afslutningen af 

juniortiden, da dette niveau betragtes som et udtryk for internationalt potentiale via fortsat 

struktureret talentudvikling i Great Danes-programmet. Af de 13 svømmere har otte nået et 

niveau, som har indplaceret dem i landsholdsgrupper i sæson 2016/2017 (Great Danes og 

Landshold) – heraf dog en som et subjektivt tilvalg. 

 

Senior  

OL i Rio har naturligvis sat sit store præg på 2016. Alt andet ville også være mærkeligt. 

Denne enestående begivenhed der hver fjerde år viser os det ypperligste svømmesporten 

kan af intensitet, sublim svømmeteknik, power og intense konkurrencer om 1/100 af 

sekunder. Samtidig er OL det sportslige punktum på det fireårige fælles elitearbejde med 

Team Danmark, og der hvor det integrerede samarbejde sættes i perspektiv på højeste 

internationale niveau. 

 

Resultaterne ved OL er på dette tidspunkt kendt vidt og bredt, og de er blevet fejret og 

hædret ved flere lejligheder. Det har der bestemt også været grund til med et historisk godt 

OL. Ikke bare for svømning, men for dansk idræt i det hele taget. Med to medaljer – guld til 

Pernille Blume i 50m fri og bronze til kvindernes 4x100m medleyholdkap (Mie Ø Nielsen, 

Rikke Møller Pedersen, Jeanette Ottesen og Pernille Blume) blev det det bedste danske 

svømme-OL siden 1948. Herudover kan de danske resultater sammenfattes således: 

 Otte finaler – 27 placeringspoint (top-otte-point). 

 Seks semifinaler / Top-16-placeringer. 

 Otte rekorder – en europæisk, to nordiske, fem danske. 

 32% af alle danske starter resulterer i nye personlige bedstetider. 

 25% af alle danske finaledeltagelser omsættes til en medalje. 

 Danmark er 10. bedste nation ved svømmekonkurrencerne af samtlige nationer. 

 Danmark er 3. bedste nation målt på medaljer per indbyggertal. 

 Danmark er den første mindre nation, der vinder en OL-medalje i kvindernes medley-

holdkap nogensinde. 

 

Resultaterne viser, at rigtig mange ting lykkedes under de svære forhold i Rio. Det var som 

bekendt ikke alle præstationer, der sad ”lige i skabet”, ligesom der bestemt var momenter 

undervejs, hvor det synes som om, at der var mere mod- end medstrøm i bassinet. Og når 

elitesportens natur er konstant optimering og stræben mod ”den perfekte præstation”, er 

det naturligvis, mildt sagt, pokkers ærgerligt, når situationen ikke falder ud som håbet. Især 

for de svømmere og trænere som er midt i det – men også for alle danske 

svømmeentusiaster. 
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Nogle ting som dansk svømmesport, på trods af den sportslige succes i Rio, kan blive 

bedre til i den internationale ramme i fremtiden, sammenlignet med andre nationer, er 

blandt andet: 

• Omsætning af finaler til medaljer. Danmark vinder medaljer i 25% af sine finaler, 

mens Canada eksempelvis vinder medaljer i 40% af deres finaler og Ungarn 70%.  

• Få en konkurrencefordel ud af, at vi – uanset hvad – vil være et lille team, i stedet 

for at det bliver en ulempe. Problemer eller skuffede præstationer bliver let meget 

synlige på et lille hold og kan ikke isoleres, som de kan på de store hold. Og små 

detaljer kan let blive til store problemer.  

• Dansk herresvømning udvikler sig – men verden udvikler sig mindst ligeså hurtigt. 

Det er utrolig glædeligt at se den positive udvikling, der har været hos flere af de 

bedste danske herresvømmere over de seneste år. Jeg håber, at vi ved fælles 

hjælp og indsats i dansk svømmesport kan fastholde og udvikle vores 

herresvømmere yderligere. På trods af svære odds.  

• Selvmanagement – erfaring og strategier for håndtering af både de forventede og 

uventede situationer. Svømning er på mange måde en utrolig velplanlagt 

sportsgren. Der er ikke meget i dagligdagen, der er overladt til tilfældighederne i 

træningen eller forberedelserne i øvrigt. Det er godt og vigtigt. Men samtidig skal vi 

huske på at lære at forberede vores svømmere til at kunne håndtere situationer, der 

ikke kan planlægges på forhånd - for det sker igen og igen under eksempelvis et 

OL. Situationer, hvor svømmerne er alene, skal kunne håndtere situationen på 

egen hånd og samtidig navigere under et ekstremt pres.      

 

De samlede seniorresultater er bredt set båret frem af danske svømmere, som gennem 

årerne har investeret betydeligt mere end gennemsnittet, og som gennem et langsigtet og 

vedholdende arbejde har bevist over for sig selv og omverden, at Danmark også kan være 

med helt fremme internationalt. Ikke kun ved sidste års OL, men gentagende gange over 

de seneste år, når vi kigger ned af listen over de anerkendelsesværdige danske resultater 

fra OL-medaljer, verdensmestre og verdensrekordholdere til europarekordholdere og 

europamestre, som alle er vokset ud af danske træningsmiljøer. Tabellen herunder viser 

den markante resultatmæssige udvikling dansk svømmesport har været igennem på 

højeste internationale niveau (langbane) gennem de seneste 12 år: 

 

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
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2016 har ikke alene budt på opløftende resultater ved OL i Rio. Også EM på langbane i 

London og VM på kortbane i Windsor har budt på danske resultater helt fremme i forreste 

række med blandt andet Rikke Møller Pedersens europamesterskab i 200m 

brystsvømning, som en blandt syv medaljer ved mesterskaberne, og Jeanette Ottesens 

verdensmesterskab i 50m butterfly ved VM på kortbane. På herresiden har især Anton 

Ørskov Ipsen, Anders Lie, Daniel Skaaning og Sebastian Ovesen vist stærk fremgang i 

deres internationale præstationer.  

 

Den samlede oversigt over resultaterne fra EM og VM-Kortbane fremgår af tillægget 

bagest i dokumentet – se side 12. 

 

Fremtiden vil være fuld af udfordringer. Jovist – let bliver det ikke og ej heller lettere end 

det har været indtil nu. Der bliver brug for mindst den samme grad af ukuelighed, 

vedholdenhed og ”gå-på-mod”, som danske svømmere, trænere og ledere har vist i det 

forgangne år. Også når det er svært, og økonomien ikke er 100 %, som vi synes den 

burde være - og som vi tænker svømmesporten har fortjent det. Alle kan med stolthed se 

tilbage på de resultater, der ved fælles indsats er blevet skabt gennem de seneste 8-12 år. 

I en international sammenhæng rigtig stærke resultater af en mindre svømmenation som 

Danmark. Kan vi på en og samme tid lykkes med at nyttiggøre de rette menneskelige 

ressourcer og kompetencer lokalt og nationalt, der kan gøre en forskel på både kort og 

lang sigt, kan dansk svømmesport også gå fremtiden i møde med optimisme og opløftet 

pande. Ambitionerne er høje – men vi lægger os i selen for at skabe nye sublime 

sportspræstationer til glæde for os alle sammen, og som kan blive et stærkt fælles afsæt 

for dansk svømning frem mod OL i Tokyo i 2020. 
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Tillæg (internationale resultater) 

 

Svømning 

 

Olympiske Lege, Rio de Janeiro, Brasilien 

2 danske medaljer, 1 Guld og 1 Bronze 

Navn  Medalje   Disciplin 

Pernille Blume Guld  50m fri  

Danmark, damer Bronze  4x100m holdmedley 

 

Holdet bestod af: 

Mie Ø. Nielsen (rygcrawl), Rikke Møller Pedersen (bryst), Jeanette Ottesen (butterfly) og Pernille 

Blume (fri).  

 

Seks semifinaler/top-16 placeringer og otte finaler (27 placeringspoint). 

En europæisk, to nordiske og fem danske rekorder. 

 

Følgende svømmere var i finalen ud over medaljetagerne   

Navn  Placering  Disciplin 

Mie Ø. Nielsen Nr. 5  100m rygcrawl 

Viktor B. Bromer  Nr. 6  200m butterfly 

Lotte Friis  Nr. 7  800m fri 

Jeanette Ottesen Nr. 7  100m butterfly 

Rikke Møller Pedersen Nr. 8  200m brystsvømning 

Jeanette Ottesen Nr. 8  100m fri 

 

Europæiske rekorder 

Danmark, damer 4x100m medley, 3:55,01, svømmet i finalen 

Nordiske rekorder  

Danmark, damer 4x100m medley, 3:55,01, svømmet i finalen 

Danmark fri, herrer 4x200m fri, 7:12,66, svømmet i indledende 

Danske Rekorder 

Pernille Blume 50m fri, 0:24,23, svømmet i indledende og 0:24,07, svømmet i  

finalen 

Jeanette Ottesen 100m fri, 0:53,35, svømmet i finalen 

Danmark, damer 4x100m medley, 3:55,01, svømmet i finalen 

Danmark, herrer 4x200m fri, 7:12,66, svømmet i indledende 

 

Holdet bestod af: 

Anders Lie Nielsen, Daniel Skaaning, Søren Dahl og Magnus Westermann. 
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EM på langbane i London, England  

Syv danske medaljer, to guld, fire sølv og en bronze  

Navn  Medalje   Disciplin 

Rikke Møller Pedersen Guld  200m brystsvømning 

Mie Ø. Nielsen Guld  100m rygcrawl 

Viktor B. Bromer Sølv  200m butterfly 

Mie Ø. Nielsen Sølv  50m rygcrawl 

Jeanette Ottesen  Sølv  50m butterfly  

Jeanette Ottesen Sølv  100m butterfly  

Jeanette Ottesen Bronze  50m fri 

 

Seks semifinaler/top-16 placeringer og 10 finaler. 

En nordisk og en dansk rekord.  

  

Følgende svømmere var i finalen ud over medaljetagerne   

Navn  Placering  Disciplin 

Danmark, damer Nr. 5   4x100m fri    

Holdet bestod af:  

Mie Ø. Nielsen, Julie Kepp Jensen, Sarah Bro og Pernille Blume.  

Mie Ø. Nielsen Nr. 6  100m fri 

Viktor B. Bromer  Nr. 8  100m butterfly  

 

Nordiske rekorder  

Mie Ø. Nielsen  100 rygcrawl, 0:58,73, svømmet i finalen  

 

Danske Rekorder 

Mie Ø. Nielsen  100 rygcrawl, 0:58,73, svømmet i finalen 

 

 

VM på kortbane 2016 i Windsor, Canada  

To danske medaljer, en guld og en bronze.  

 

Navn   Medalje   Disciplin 

Jeanette Ottesen   Guld  50m butterfly 

Danmark, damer  Bronze  4x100m holdmedley 

Holdet bestod af: 

Mie Ø. Nielsen (rygcrawl), Matilde Schrøder (brystsvømning), Emilie Beckmann (butterfly) og 

Jeanette Ottesen (fri). 

 

Fem semifinaler/top-16 placeringer og 11 finaler. 

Tre nordiske og tre danske rekorder samt to danske juniorrekorder.  
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Følgende svømmere var i finalen ud over medaljetagerne   

Navn  Placering  Disciplin 

Anton Ørskov Ipsen Nr. 4  1500m fri 

Jeanette Ottesen Nr. 4  50m fri 

Danmark, herrer Nr. 5  4x200m fri 

 

Holdet bestod af: 

Sebastian Ovesen, Daniel Skaaning, Frans Johannesson og Anders Lie Nielsen. 

 

Danmark, damer Nr. 5  4x50m fri 

 

Holdet bestod af: 

Julie Kepp Jensen, Mie Ø. Nielsen, Emilie Beckmann og Jeanette Ottesen 

 

Viktor Bromer Nr. 6  200m butterfly 

Mie Ø. Nielsen Nr. 7  100m rygcrawl 

Emilie Beckmann Nr. 7  50m butterfly 

Anders Lie Nielsen Nr. 8  200m fri 

 

Danmark, damer Nr. 8  4x200m fri 

 

Holdet bestod af: 

Signe Bro, Mie Ø. Nielsen, Sarah Bro og Maj Howardsen. 

 

Nordiske rekorder  

Anders Lie Nielsen  200m fri, 1:43,69, svømmet i finalen  

Danmark, herrer 4x200m fri, 6:54,88, svømmet i indledende og 6:54,49, svømmet i 

finalen 

 

Danske Rekorder 

Anders Lie Nielsen  200m fri, 1:43,69, svømmet i finalen  

Danmark, herrer 4x200m fri, 6:54,88, svømmet i indledende og 6:54,49, svømmet i 

finalen 

Dansk Juniorrekord 

Julie Kepp Jensen 50m fri, 24.78, svømmet i indledende (individuelt) og 24.76, svømmet i 

indledende (1. skifte i 4x50m fri) 

 
EM junior 2016, Hódmezővásárhely, Ungarn  
Drenge: 1998-2001 – Piger: 1999-2002 
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Sammenfatning af resultater: 

Antal svømmere 25 (7 drenge og 18 piger) 

Antal starter 83 (78 individuelle starter og 5 holdkapstarter) 

Antal personlige rekorder 27 svarende til 34 % af de individuelle starter. 
(Drenge: 8 svarende til 31 % - Piger: 19 svarende til 36 %) 

Antal danske rekorder 1: 
 - Tobias Bjerg, 50 bryst, 0.27,97 

Antal danske 
juniorrekorder 

10 fordelt på 3 forskellige svømmere og 4 forskellige 
holdkapper: 
 - Josefine B. Pedersen, 100 bryst, 1.10.57 
 - Katrine Bukh Villesen, 400 IM, 4.52.57 
 - Katrine Bukh Villesen, 400 IM, 4.51.17 
 - Tobias B. Bjerg, 50 bryst, 27.97 
 - Pigernes holdkap, 4x100 fri, 3.46.63 
 - Pigernes holdkap, 4x100 fri, 3.43.42 
 - Pigernes holdkap, 4x100 holdmedley, 4.09.21 
 - Drengenes holdkap, 4x100 holdmedley, 3.46.75 
 - Pigernes holdkap, 4x200 fri, 8.16.49 

-  - Pigernes holdkap, 4x200 fri, 8.11.37 

Antal semifinaler (top 16) 18 individuelle (12 ud af 25 svømmere sluttede i top 16 eller 
bedre) 

Antal finaler (top otte) 13 (10 individuelle starter og tre holdkapstarter) 
Følgende svømmere kvalificerede sig individuelt til finaler: 
 - Amalie Søby Mortensen 
 - Emily Gantriis 
 - Julie Kepp Jensen 
 - Katrine Bukh Villesen 
 - Merete Toft Jensen 
 - Philip Greve 

-  - Tobias Bjerg 

Antal medaljer 2 fordelt på 1 individuel svømmer og 1 holdkap 
- Pigernes holdkap, guld på 4 x 100 fri 
- Julie Kepp Jensen, sølv på 50 fri 

 

 


