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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  

Victor Valore afgår efter tur. 

8. Eventuelt valg af øvrige medlemmer til sektionen  

 Martin H Thygesen afgår efter tur. 

Kristine Rintza afgår efter tur. 

9. Eventuelt  
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2. Sektionslederens beretning 

Udspring under Dansk Svømmeunion har haft et 2016 markeret af omvæltninger i 

bestående strukturer - og fortsætter sin organisatoriske udvikling mod en mere decentral 

struktur, som skal sikre, at sporten i de kommende år kan udvikle sig på mange planer. 

Breddearbejdet 

Fyrtårnet i breddearbejdet 2016 var endnu en udgave af det succesrige format Ta’ 

Springet, som kunne byde velkommen til udspringstrænere fra klubberne Slagelse 

Svømmeklub, SHS-Stevns, JGI-SWIM og Hovedstadens Svømmeklub. 

Bemandingen på Ta’ Springet 2016/17 blev udgjort af trænerne Emme Kjær og Christian 

Agesen, som begge er uddannet på Ta’ Springet 2014/15. Således kan programmet nu 

betragtes som selvforstærkende og understrege, at det var et vigtigt projekt at få søsat. 

Ta’ Springet koordineres nu direkte fra Dansk Svømmeunions administration. Konsulent 

Mette Skat Nielsen styrer og udvikler projektet, hvilket er en vigtig faktor i projektets 

succes. 

Mens antallet af klubber med breddeudspring ikke har været højere i rigtigt mange år, så 

er der endnu ikke skabt nok netværkskraft klubberne imellem, og dette bør være et 

fokuspunkt i de kommende års arbejde med udspring under Dansk Svømmeunion. 

Arbejdet i breddeudvalget trænger ligeledes til en energi-indsprøjtning og skal genstartes i 

2017. 

Året 2016 gik med at forberede et større samarbejde med DGI. I den aftale samles alt 

arbejde omkring breddeudspring nu under Dansk Svømmeunion, hvilket vi skal udvikle i 

2017. 

Masters og High Diving 

Masters og High Diving udvalget gik ind i sit andet år som aktivt udvalg, og de har formået 

at få samlet en kerne af masters udspringere, som deltager ved arrangementer igen og 

igen. 

Udvalget har således arrangeret fællestræning i Lyngby Svømmehal med mere end 20 

deltagere, samt koordineret fælles dansk deltagelse ved Masters EM i London, hvor fire 

danske udspringere stillede til start. 

Medaljemæssigt har det været et flot år for den lille danske trup med ikke mindre end fem 

medaljer i London, heraf tre til Kristine Rintza og en High Diving sølvmedalje i Bosnien til 

Jimmi Andersen. 
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I foråret 2016 kom High Diving også på arkitektens tegnebræt. Et forslag for renovering af 

Korsør Havn blev fremlagt for Slagelse Kommune, hvor vartegnet var et 27 meter High 

Diving springtårn midt i den gamle færgehavn. 

Talent og Landshold 

Talent, Landshold og Eliteudvalget fik et noget anderledes år end planlagt. 

Allerede i januar måned kunne Dansk Svømmeunion melde ud, at man i M&U afdelingen 

overtog ansvaret for de bedste danske udspringere. Planlægningen af international 

repræsentation, udover Nordiske Mesterskaber, bliver nu drevet af en arbejdsgruppe, som 

har Dansk Svømmeunions udviklingschef Morten Hinnerup for bordenden. 

I foråret modtog vi herefter beskeden om, at vores mangeårige eliteansvarlige, Nomi 

Mortensen, har valgt at stoppe sit engagement med det danske landshold og som leder af 

vores Talent Udviklings Program. Der skal fra denne plads lyde et stort tak til Nomi for 

hendes mangeårige indsats for Dansk Udspring - og ikke mindst for arbejdet i 

udspringssektionen. 

Talent og Landsholdsudvalget har nu lagt ”Elite”-delen af sit navn fra sig og er blevet 

reetableret med Peter Tranto Bräuner som udvalgsformand. Peter er ligeledes blev 

indvalgt i udspringssektionen, så dette udvalg er direkte repræsenteret på sektionsniveau.  

Udvalget har i 2016 taget hul på at afvikle dommerkurser for klubdommere, som ønsker at 

kunne dømme på Trip Trap og DM niveau. Ligeledes har udvalget etableret et dommer-

udvalg, som varetager alle interesser for internationalt akkrediterede dommere fra 

Danmark. 

På den sportslige side afviklede man i 2016 de første synkro-konkurrencer i forbindelse 

med Trip Trap stævnerne. Dette er en disciplin, som ikke mange svømmehaller kan lægge 

faciliteter til, men det er spændende at se, denne nye disciplin vokse frem. 

Nordiske Mesterskaber 

Uden et egentligt program for TUP-truppen blev der tale om direkte udtagelser til Nordiske 

Mesterskaber.  

Nordiske Mesterskaber blev afholdt i Helsinki, Finland, og blev et meget anderledes NM i 

forhold til de forgangne år. Således var de to danske stjerner Martin Bang Christensen og 

Andreas Sargent Larsen ikke til start, grundet VJM i Kazan. Ligeledes var den 

traditionsrige officials-trup stort set udskiftet. 
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Det danske hold med otte deltagere blev ledet af nyudpeget landstræner Anders Skov. 

Den samlede danske medaljehøst blev på tre medaljer - her indregnet et Nordisk 

Juniormesterskab i B piger 3m til Laura Valore. 

Siden 2012 har Danmark præsteret mere end 10 årlige medaljer ved Nordiske 

Mesterskaber, en periode som nu er brudt. For at komme tilbage op på et sådant 

medaljeniveau, kræves en indsprøjtning af nyt talent til det danske landshold i årene, der 

kommer. 

Elite 

Fra starten af 2017 har arbejdsgruppen for eliteudspring, under ledelse af Morten 

Hinnerup, påtaget sig ansvaret for at koordinere og udvikle dansk udspring på niveauet 

over Nordiske Mesterskaber. Således har udvalget i det forgangne år koordineret 

deltagelsen ved Europæiske Juniormesterskaber og Verdens Juniormesterskaber, såvel 

som koordineret den første danske international senior repræsentation i en lang årrække. 

På EJM niveau var Danmark i 2017 repræsenteret ved hele tre danske deltagere, og 

Andreas Larsen kunne hjemtage en dansk bronzemedalje. Ved VJM senere på året deltog 

Andreas Sargent Larsen og Martin Bang Christensen. For Martin var dette stævne 

specielt, da det blev afslutningen på hans juniorkarriere. 

På seniorsiden debuterede den unge duo Martin og Andreas ved FINA Grand Prix i Madrid 

med en sølvmedalje til følge. Senere på året gik turen videre til EM i London, hvor 

drengene sluttede på en 7. plads - ganske tæt på den formulerede forventning om en 6. 

plads. 

Danmark har ikke været repræsenteret ved EM i mere end 10 år - og i flot stil ikke siden 

1991. At vi har nået dette niveau kan nærmest sammenlignes med brumlebien, som ikke 

ved, at den ikke kan flyve. Således er det fulde officialsteam omkring disse seniorevents 

sammensat af frivillige ulønnede kræfter, under ledelse af cheflandstræner Claus Friislund. 

Arbejdsgruppen for eliteudspring har udtrykt en målsætning om at forberede de to unge 

atleter på OL kvalifikation frem mod 2020. Et stort projekt, som vil kræve meget arbejde og 

støtte i den kommende fireårige periode. 

Tak for året som er gået 

Fra sektionslederen skal der lyde et stort TAK til alle de frivillige, som dag til dag skaber 

Dansk Udspring. En tak til de trænere og ledere, som i meget lange årrækker har udgjort 

rygraden - og en tak til alle de nye friske kræfter, som i løbet af året har startet hold og 

skabt nye initiativer til at bistå de eksisterende. 
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En tak til de, som arbejder politisk og praktisk i sektionen - og stående udvalg for også at 

berede fremtiden - samt en stor tak til administrationen i Dansk Svømmeunion, som får 

hverdagen til at snurre for store og små projekter. 

En særlig tak til SvømmeSport, som i det forgangne år har taget eliteudspring til sig i stor 

stil - og ikke mindst en tak til bestyrelsen for Dansk Svømmeunion, som igennem sin 

positive tilgang til vores projekter, har valgt at støtte moralsk og økonomisk i at udvikle 

vores lille sport til noget større. 

Jeg glæder mig til, at vi sammen kan gøre 2017 til endnu et udviklende år! 

Victor Valore 

Sektionsleder, udspring 


