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INDLEDNING
Dansk Svømmeunion har nu i en årrække været inde i en forrygende 

positiv udvikling. Og 2016 blev ingen undtagelse. Både på bredde-

området og på eliteområdet har 2016 været et jubelår. Derudover 

lykkedes det også i 2016 at skaffe Danmark idrætspolitisk indflydelse 

på europæisk niveau.

Ved udgangen af 2016 udløb Dansk Svømmeunions politiske program 

2012-2016. Gennem hele denne periode har de prioriteringer, som 

blev sat i programmet, været fokuspunkter, som der er arbejdet mål-

rettet for at opfylde. Derfor er det opløftende at kunne konstatere, at 

dette arbejde har båret frugt, og at rigtig mange mål er blevet opfyldt 

samtidig med, at der også er blevet plads til positiv nyudvikling på 

mange andre områder end beskrevet i politikprogrammet. Vi har 

en stærk organisationsstruktur, og der arbejdes struktureret efter 

vedtagne strategier i hele organisationen. Dette sammenholdt med 

en formidabel indsats af frivillige ildsjæle i både klubber og i unionen, 

kombineret med dygtige medarbejdere, har været afgørende for, at 

vi i Dansk Svømmeunion er tættere på at opfylde vores vision om at 

være Danmarks bedste idrætsorganisation end nogensinde før. I 2016 

har vi arbejdet på at færdiggøre det nye politiske program, som skal 

danne grundlag for prioriteringer i den kommende fireårige periode 

fra 2017 til udgangen af 2020.

På breddeområdet er der igen i 2016 sket meget. Medlems- og Ud-

viklingsafdelingen fandt hurtigt sine ben at stå på, og fusionen med 

Breddesektionen er forløbet gnidningsløst. Det er vigtigt, at netop 

breddearbejdet fungerer godt, da dette område er afgørende for ud-

viklingen i klubberne og dermed for hele svømmesporten i Danmark. 

Ligeledes glædeligt, at medlemsudviklingen i de danske svømme-

klubber under Dansk Svømmeunion igen i 2016 viser en fremgang 

med 1.513 medlemmer til i alt 184.717 medlemmer. Medlemsklubber-

ne tilkendegav i en spørgeskemaundersøgelse offentliggjort i 2015, at 

klubberne gerne så et tættere samarbejde med Danske Gymnastik- og 

Idrætsforeninger (DGI) på enkelte områder. Derfor har vi i 2016, i 

en arbejdsgruppe sammen med DGI, drøftet mulige områder, hvor 

et samarbejde kan gøre det lettere, mere overskueligt og give endnu 

større værdi for klubberne. Det har været afgørende for Dansk 

Svømmeunion, at et samarbejde på udvalgte områder alene skal tage 

udgangspunkt i en opnået merværdi for alle danske svømmeklubber. 

Det har medført, at der pr. 1. januar 2017 er indgået en samarbejds-

aftale med DGI Svømning, hvoraf det første konkrete tiltag er et 

fælles uddannelseskatalog, hvor vi ønsker, at begge organisationer 

ikke udbyder samme kurser, men derimod bruger hinandens stærke 

kompetencer samtidig med, at der samarbejdes om de grundlæggen-

de kurser. 

På eliteområdet blev 2016 et helt forrygende år. Hvert fjerde år er 

olympisk år, og for alverdens eliteatleter er det det ultimative højde-

punkt, hvor flere års træningsindsats skal resultere i en præstation, 

hvor formen topper netop under de olympiske konkurrencer. 2016 

var som bekendt OL-år, og næsten alle forberedelser og fokus har 

været rettet mod Rio for de allerbedste danske svømmere. Det er i alle 

idrætsgrene svært at vinde medalje ved et OL, og svømmesporten 

er her ingen undtagelse. Nogle idrætter er verdensomspændende, 

hvilket naturligvis gør konkurrencen hårdere end i de idrætsgrene, 

som ikke dyrkes i de traditionelt store medaljevindende lande. I 

svømmesporten deltager ikke mindre end ca. 200 nationer i konkur-

rencerne, og i de store medajlevindende lande som eksempelvis USA, 

England og Australien har svømmeresultaterne stor opmærksomhed 

med enorm økonomisk opbakning fra de respektive lande, set i for-

hold til danske forhold. Derfor er det en bemærkelsesværdig præstati-

on, når en dansk holdkap står på medaljepodiet sammen med USA 

og Australien. Men den største præstation under OL var ubetinget, 

at det lykkedes en dansk svømmer for første gang i 68 år at vinde en 

olympisk guldmedalje. Samlet set det resultatmæssigt bedste danske 

svømme-OL siden 1948.

Alt dette og meget mere bliver indgående beskrevet på de efterføl-

gende sider, og det gælder både aktiviteter af breddemæssig og elitær 

karakter, ligesom også mere idrætspolitiske punkter uddybes.
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DANSK IDRÆT GENERELT – HERUNDER 
DIF OG TEAM DANMARK SAMT VISION 
”BEVÆG DIG FOR LIVET” 
Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har en fælles vision, der 

omhandler følgende: i 2025 er 50 procent af Danmarks befolkning 

organiseret i en idrætsforening og 75 procent af Danmarks befolk-

ning dyrker idræt. En flot vision der bliver understøttet af en række 

specifikke idrætsgrene, hvor DGI og den enkelte idrætsgren samar-

bejder om konkrete projekter og aktiviteter. Dansk Svømmeunion og 

DGI Svømning har i fællesskab besluttet, at der skal arbejdes på et 

visionsprojekt med implementering fra senest 1. januar 2019. 

Samarbejdet med DIF i 2016 har været meget koncentreret omkring 

implementering af DIFs økonomiske støttestruktur i Dansk Svøm-

meunion med virkning fra 1. januar 2018. I skrivende stund har 

DIFs bestyrelse godkendt de områder, som er indeholdt i vores nye 

politiske program. I løbet af foråret skal der indgås en strategiaftale 

med tilhørende økonomi. Incitamenterne i DIFs nye støttestruktur 

er udvikling og fremdrift. Med andre ord; ønsker et forbund ikke at 

udvikle sig, kan det blive svært at få tildelt midler. 

I 2016 blev Pia Holmen medlem af Team Danmarks bestyrelse 

udnævnt af Kulturministeren. Dansk Svømmeunion fik også ny Team 

Danmark konsulent. En herre, der er kendt i svømmekredse: Jesper 

Starcke, der tidligere var assistenttræner for Paulus Wildeboer på det 

Nationale Træningscenter (NTC). Team Danmark er under hårdt øko-

nomisk pres. Alene i 2017 skulle der spares i omegnen af 14 millioner 

på budgettet. Noget der også gik ud over niveavet for den økonomiske 

støtte til Dansk Svømmeunion. Vi fik den melding, at vi skulle spare 

over en halv million på budgettet. En bizar situation for dansk elite-

idræt generelt og for Dansk Svømmeunion. Vi kom hjem fra OL 

i Rio med 15 medaljer i bagagen heraf to i svømning. Atleterne fik en 

flot modtagelse af danske politikere, der solede sig i medaljeglansen. 

Men glansen går lidt af det hele, når det drejer sig om det lange seje 

træk mod både OL i 2020 og i 2024, så vi fik hurtigt armene ned igen. 

Analyser viser, at Team Danmarks økonomi har været stagnerende 

siden 2002, så det er meget godt gået, at vi kan blive ved med at 

vinde medaljer til SvømmeDanmark.  

KLUBBERNE I FOKUS - ET SAMARBEJDE 
MELLEM DGI SVØMNING OG DANSK 
SVØMMEUNION
Dansk Svømmeunion har indgået et samarbejde med DGI Svømning. 

Aftalen trådte officielt i kraft den 1. februar 2016, men i hele 2016 

har der været nedsat en administrativ arbejdsgruppe imellem Dansk 

Svømmeunion og DGI Svømning, der havde til opgave, ud fra et poli-

tisk kommissorium, at afsøge muligheder for et samarbejde.

Samarbejdet omfatter en model, der både indebærer et decideret 

samarbejde om at udbyde - og udvikle - fælles produkter samt en 

meget tydeligere arbejdsdeling, hvor organisationerne hver især 

tager sig af forskellige indsatser på vegne af hinanden. Målet er, at vi 

får endnu bedre produkter og et samarbejde der er til større fordel for 

klubberne og udøverne. 

DGI og Dansk Svømmeunion er enige om, at klubberne skal være 

centrum for samarbejdet. Både DGI og Dansk Svømmeunion ønsker, 

at organisationerne fremadrettet fremstår som professionelle samar-

bejdspartnere, der arbejder for fremgang i dansk svømning generelt. 

Samarbejdet omfatter også den målsætning, at svømmeklubberne er 

medlemmer i begge organisationer. 

DGI og Dansk Svømmeunion bliver fælles udbyder af:

• Ny Svømningens Grunduddannelse fra 2018 

•  Aqua Convention/konference omdøbes til Aqua Inspiration  

fra 2017

• Kursusportal/fælles kursushæfte fra 2017

• Ny Hjælpeinstruktøruddannelse fra 2018

Dansk Svømmeunion bliver fremtidigt udbyder af:

• Officials-uddannelser 

• Livredning og førstehjælp 

• Talent og Elitetræneruddannelse

• AquaClinic

• De sportslige discipliners uddannelse

• Åbent vand-events og -konkurrencer

DGI bliver fremtidigt udbyder af: 

• Specialuddannelser – baby, tumlinge, voksen med flere

• Hjælpeinstruktøruddannelser (fællesuddannelse fra 2018)

• Aqua Fitness-uddannelser

• Åbent vand-uddannelser

Målet er at samarbejdsmodellen tilfører klubberne værdi og skaber 

vækst i forhold til antal klubber og deltagere på vores forskellige 

aktiviteter.  

DANSK SVØMMEUNION TAGER 
INTERNATIONALT ANSVAR
Dansk Svømmeunion har altid arbejdet hårdt på at skabe indflydelse 

for de nordiske lande i europæisk og internationalt regi. Hidtil er vi 

primært gået efter danske ”tekniske” udnævnelser til disciplin-komi-

téerne - eksempelvis svømmekomitéen, hvor Søren Korbo har siddet 

både i LEN og FINA og haft store poster som formand og sekretær. Vi 

går stadig efter indflydelse i de tekniske komitéer. Således fik vi be-

styrelsesmedlemmerne Susanne Glasius Tischer i LENs medicinske 

komité og Danielle Keller i LENs åbent vand komité. Dette skete på 

den ekstraordinære valgkongres i LEN i maj. Det var også en succes 

for dansk svømning at få et nyt medlem af svømmekomitéen, idet 

Søren Korbo valgte at lade sig pensionere. Det blev international 

dommer Jens-Chr. Iversen, som mange kender fra bassinkanten ved 

vores store nationale mesterskaber. Endelig blev det også til et valg 

4



5

til LENs Bureau/bestyrelse af Pia Holmen. Dansk Svømmeunion har 

dermed fået en mulighed for at have medindflydelse på svømmepoli-

tiske emner i europæisk sammenhæng.

Traditionelt har vi haft rimelig succes med de tekniske komitéer, men 

der har ikke været arbejdet på en position i de øverste organer (LEN 

og FINAs bestyrelser). Her har vi været vandbærere for Sverige, Nor-

ge og Finland, mens vores lobbyarbejde har været koncentreret om 

at fremme deres position i de højeste organer. Dansk Svømmeunion 

har siden 2013 målrettet arbejdet på at få en toppost i LEN - især set i 

lyset af, at vi har udviklet os til en førende svømmenation. Vi ønsker 

ganske enkelt at få mere indflydelse på topniveau. Næste skridt er, 

hvordan vi kan sikre os mere indflydelse i FINA. 

International indflydelse er vigtigt af to årsager. Dels skal vi sikre 

nationale interesser for Danmark, dels skal vi tage mere ansvar i 

international idrætspolitik. Ingen der har fulgt med i international 

svømning fra sidelinjen eller fra bassinkanten, kan være i tvivl om, 

at international idræt i disse år oplever store udfordringer. Historier 

om systematisk doping, korruption, nepotisme og manglende de-

mokrati er prædikater, der ofte bliver benyttet i forbindelse med de 

forbund, der organiserer verdens mest populære idrætter. Det gælder 

både i Europa og i hele verden. Dansk Svømmeunion ønsker at tage 

internationalt ansvar i dette internationale farvand af udfordringer 

og potentialer. Dansk svømning har noget at byde på, når det gælder 

international svømning. Vi er Danmarks næststørste organiserede 

sport, og vi tager et samfundsmæssigt ansvar ved at lære danske 

børn at svømme. Vi har en tradition for frivillighed, der skaber op-

mærksomhed og misundelse i det store udland. Vi har en fokuseret og 

kompetent talentudvikling. Vi har udviklet kompetencer for europæ-

iske events, og vi vinder medaljer på alle niveauer i svømning. Vi har 

kun gode grunde til at gøre vores indflydelse gældende i international 

sammenhæng.

ØKONOMI
Året 2016 har igen været præget af store events, nyudvikling og et 

generelt højt aktivitetsniveau.

Efter flere år med overskud realiserede vi, som forventet, i 2016 et 

underskud. Årsregnskabet udviser et underskud på kroner 183.888,- 

mod et budgetteret underskud på kroner 200.000,-.  Resultatet er 

påvirket af flytningen til Idrættens Hus samt afholdelse af Dansk 

Svømme Award for første gang.

Underskuddet betyder, at vi har brugt noget af tidligere års overskud, 

og egenkapitalen nedskrives med årets resultat. Egenkapitalen udgør 

ved årets udgang i alt 2.623 t.kr. 

Vi kigger også ind i et spændende og travlt kommende år, hvor vi 

blandt andet skal afholde EM i svømning i Royal Arena. 

I 2017 forventes igen balance i økonomien, og budgettet er således et 

overskud på 117 t.kr. 

FACILITETER
2016 har i høj grad været et år, der er blevet brugt på at forberede 

de kommende års tiltag på facilitetsområdet. Emnet har været 

helt centralt i drøftelserne med DGI og det er besluttet, at vores 

organisationer skal afsøge mulighederne for at samarbejde mere 

systematisk på dette område. Det er et helt essentielt emne for vores 

medlemsforeninger og vi bliver løbende mødt af foreninger, hvor der 

er vilje og ressourcer til at sætte nye tiltag i gang – de mangler blot 

den fornødne vandtid. 

Et andet meget væsentligt tiltag i forhold til faciliteter, har været 

at indskrive området, som et helt centralt fokusområde i det nye 

politiske program for Dansk Svømmeunion. I de kommende år skal 
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der være fokus på at påvirke konkrete projekter de steder i landet, 

hvor svømmesporten står svagest. Herudover skal vi opsamle og 

videreformidle faktuel data og ”best practice”.

KURSUS
Kursusafdelingen har i 2016 haft en lille tilbagegang i det samlede 

antal af kurser i forhold til 2015. Dog kan det fremhæves, at især de 

kommercielle livredningskurser har oplevet en mindre fremgang. 

Også i 2016 har vi haft succes med at tilbyde Svømningens Grundud-

dannelse som in-house kurser til klubberne. Et in-house kursus er et 

særligt tilbud til klubber, som ønsker at afvikle deres eget kursus.

Kursusafdelingen har igen i 2016 haft fokus på udviklingen af 

kursusadministrationssystemet, således at de daglige arbejdsgange 

optimeres. I slutningen af 2016 blev det besluttet at igangsætte et 

formelt samarbejdet med DGI på uddannelsesområdet. Det betyder, 

at official-, samt livredningskurserne per 1. januar 2017 alene udby-

des af Dansk Svømmeunion. Derudover er der i samarbejde med DGI 

igangsat en revision af Svømningens Grunduddannelse, således at 

uddannelsen fremadrettet udbydes i fællesskab. Det er hensigten, at 

den nye uddannelse skal udbydes fra 2018. Fra 2017 vil DGI og Dansk 

Svømmeunion udsende et fælles kursuskatalog for begge organisati-

oners kurser.

I det forgangne år er der blevet udarbejdet en ny livredningsstruktur. 

Denne struktur har blandt andet indvirkning på, at Søsportsprø-

ven udgår per 31. december og i stedet bliver erstattet af en åbent 

vand-livredderprøve, niveau 1 og 2. Se afsnittet for at få mere infor-

mation om den nye struktur.  

I april 2016 afviklede Dansk Svømmeunion i samarbejde med Nordisk 

Svømmeforbund ”Learn to Swim Conference” på Hotel Legoland i 

Billund. Vi havde deltagelse af i alt 147 deltagere fra hele Norden.

Konferencen var arrangeret med oplæg i plenum og oplæg i 

workshops. Temaerne var: ”Børn, leg og læring”, ”Alle skal lære at 

svømme”, ”Synlig læring”, ”Voksenundervisning”, ”Lær at svømme 

systemer”, ”Livredning”, ”Børn med særlige behov” og ”Brystsvøm-

ning”. Deltagerne havde mulighed for at vælge mellem 14 forskellige 

workshops både lørdag og søndag, heraf var to af dem praktiske 

workshops og de øvrige 12 var teoretiske oplæg. 

Se bilag 1 for udviklingen i afholdte kurser i perioden 2015 – 2016.

SPORTSAFDELINGEN
Fra stolte resultater til nye fælles ambitioner 

2016 blev på mange måde et historisk sportsår for dansk svøm-

mesport. Helt kort kan den nuværende internationale sportslige 

styrke sammenfattes med guld til Danmark ved alle fire betydnings-

fulde 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 forplig-

telser 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 

Ulrika Færch holder oplæg på Learn to Swim 
konferencen. Foto: Dansk Svømmeunion.
 

Deltagere på Learn to Swim konferencen  lytter opmærksomt. Foto: Dansk Svømmeunion. 
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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 

kvalitet i vores nationale stævner og mesterskaber, for talentudvik-

lingen 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 halvandet år med deltagelse af en lang 

række interesserede og engagerede klubledere, -trænere og centrale 

partnere, og inklusive 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 hand-

linger 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 in-

vesterer 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. 

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 to personer, 

således 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  her.

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 tilfredsstil-

lende, 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 kon-

kluderet 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. 

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 repræsen-

teret på bassinkanten. Charlotte Kert deltog i EM Junior 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 på 

kortbane.

Vi har indstillet/genindstillet tre dommere og to startere til FINA-li-

ste 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. 

http://www.svoem.org/_files/svomning/frastolteresultatertilnyefllesambitionerhringsmaterialefase2.pdf
http://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Overdommere/
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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 over-

dommere. 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 mesterskabsstruk-

tur. 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 opfattel-

ser 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 ved-

ligeholdes løbende og tolkninger kommer løbende fra både LEN og 

FINA, som herefter formidles til alle OD. 

STÆVNEUDVALGET 
Stævneudvalgets arbejde har i 2016 især være centreret omkring 

opfølgning og kvalitetssikring af det første år med den nye mester-

skabsstruktur, som blev vedtaget i 2015. Ikke uventet har der været 

nogle enkelte børnesygdomme, men det overordnede indtryk er, at 

sportsafdelingens stævnekoordinatorer og klubberne som lokalarran-

gører 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 

svømmer, 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 fire dage. Heraf 

fulgte naturligvis en ændret og optimeret løbsrækkefølge, der giver 

tidsmæssigt kortere stævneafsnit. Hertil var der premiere på imple-

mentering 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 stævneaf-

snit, 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 

• Jens-Christian Iversen, leder af Dommerudvalget

•  Karsten Elm-Heintz, Teknik- og materialemedarbejder,  

Sportsafdelingen

Endelig har der under stævneudvalget i 2016 været etableret en ar-

bejdsgruppe omkring Danske Mesterskaber for Hold. Arbejdsgruppen 

er bredt sammensat af repræsentanter fra klubber med forskellige 

størrelse og profil, og 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 af få en 

klub til at arrangere DOM-K. DOM-L lykkedes det slet ikke at finde 

arrangører til, hvorfor vi måtte aflyse. 
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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 ind til arrangø-

rerne, 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 rekor-

der, som er sat eller forbedret i løbet af 2016: damer (39), herrer (48), 

holdkap (25).

INTERNATIONALE SPORTSLIGE 
RESULTATER

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

svømmekompleks i Hódmezővásárhely. Rammerne omkring me-

sterskabet 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 forventningsafstem-

ning. 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 henter 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 

Foto: Das Büro for DIF og Team Danmark.
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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 det give anledning til panderynker og refleksion. 

Totalt set er 39 procent 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 restitue-

re og komme tilbage i zonen end umiddelbart vurderet.

De øvrige holdkapper viser også fint niveau med særligt for pigerne, 

men også drengene svømmer 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.

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 finale-

deltagelse betragtes som et væsentligt delmål for afslutningen af 

juniortiden, da dette niveau betragtes som et udtryk for interna-

tionalt 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 sekun-

der. Samtidig er OL det sportslige punktum på det fireårige fælles 

elitearbejde med Team Danmark, og der hvor det integrerede samar-

bejde sættes i perspektiv på højeste internationale niveau.

Resultaterne ved OL er på dette tidpunkt 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 50 m fri og bronze til kvindernes 4x100 m medleyholdkap 

(Mie Ø Nielsen, Rikke Møller Pedersen, Jeanette Ottesen og Pernille 

Blume) blev det det bedste danske svømme-OL siden 1948. Herud-

over 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 procent af alle danske starter resulterer i nye personlige  

bedstetider.

•  25 procent af alle danske finaledeltagelser omsættes til  

en medalje.

•  Danmark er 10. bedste nation ved svømmekonkurrencerne af 

samtlige nationer.

•  Danmark er tredje 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 per-

fekte 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, sam-

menlignet med andre nationer, er blandt andet:

•  Omsætning af finaler til medaljer. Danmark vinder medaljer i 25 

procent af sine finaler mens Canada eksempelvis vinder medaljer i 

40 procent af deres finaler og Ungarn 70 procent. 

•  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 herresvøm-

mere over de seneste år. Jeg håber, at vi ved fælles hjælp og indsats 

i dansk svømmesport kan fastholde og udvikle vores herresvøm-

mere 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 forberedel-

serne 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. Ta-

bellen herunder viser den markante resultatmæssige udvikling dansk 

svømmesport har været igennem på højeste internationale niveau 

(langbane) gennem de seneste 12 år.

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 200 m brystsvømning, 

som en blandt syv medaljer ved mesterskaberne, og Jeanette Otte-

sens verdensmesterskab i 50 m 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 frem-

går af tillægget bagest i dokumentet – se side 31.

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 procent, 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 otte - 12 år. I en international sam-

menhæng rigtig stærke resultater af en mindre svømmenation som 

Danmark. Kan vi på en og samme tid lykkes med at nyttiggøre de ret-

te 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. Ambi-

tionerne 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.

2005-2008 2009-2012 2013-2016

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
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DANSK SVØMMEUNIONS KOMMUNIKATION
Ultimo 2015 fik Dansk Svømmeunion udarbejdet en overordnet 

kommunikationspolitik, som er at betragte som organisationens 

grundlag og udgangspunkt for alt kommunikation i regi af Dansk 

Svømmeunion. Kommunikationspolitikken blev omtalt i sidste års 

skriftlige beretning. Sideløbende med kommunikationspolitikken er 

intentionen at udarbejde kommunikationsstrategier, som knytter 

sig til udvalgte emner eller områder. En sådan strategi udarbejdede 

vi eksempelvis i forbindelse med, at vi gerne ville have flere til at 

deltage i unionens generalforsamling sidste år. Vi er opmærksomme 

på, at det er et redskab, som i høj grad kan være med til at gøre en 

forskel sideløbende med de mange kommunikationstiltag som i 

øvrigt løftes i hverdagen i vores administration. 

HJEMMESIDERNE WWW.SVOEM.ORG OG WWW.SVOEM.DK 
Besøgstallene for Dansk Svømmeunions hjemmesider har i 2016 

været som følger:

www.svoem.org: 588.654 besøg og 197.283 unikke besøg. Til sam-

menligning var tallene året før 559.131 besøg og 184.411 unikke 

besøg.

www.svoem.dk: 379.381 besøg og 105.393 unikke besøg. I 2015 var 

antallet af besøg 352.615 og antallet af unikke besøg 94.774.

Vi følger løbende udviklingen af de to hjemmesiders data, da vi dels 

håber på at kunne fastholde nuværende brugere, og dels håber, at 

endnu flere vil finde vedkommende og relevante informationer på 

de to sites. 

NYHEDSBREVET SVØM UPDATE
Dansk Svømmeunions elektroniske nyhedsbrev, SVØM Update, 

sendes per automatik til alle medlemsklubber. Hertil sendes nyheds-

brevet også til de, som selv tilmelder sig nyhedsbrevet via unionens 

hjemmeside. I 2016 nåede antallet af modtagere af SVØM Update op 

på mere end 2.100 modtagere.  

Intentionen om at få udsendt cirka ni nyhedsbreve i løbet af 2016 

nåede vi ikke helt. Det blev til i alt syv udsendelser. Vi har dog 

stadig en klar målsætning om, at nyhedsbrevet skal udsendes med 

korte intervaller, da det øger aktualitetsgraden over indholdet.

DANSK SVØMMEUNION OG DE SOCIALE MEDIER 
Dansk Svømmeunion, som organisation, har ikke endnu sin egen 

platform på Facebook. Derimod er der god aktivitet på den Face-

bookside, som er tilknyttet nyhedssitet SvømmeSport – der også 

ejes af Dansk Svømmeunion. Vi har i skrivende stund 12.300 likes 

på SvømmeSports Facebookside.

Unionens regionale udvalg er alle at finde på Facebook. Her kan 

klubber i de regionale udvalgs områder finde mange relevante og 

vedkommende opslag, som enten lægges op af frivillige kræfter eller 

af unionens konsulenter.

Foruden førnævnte generelle sites er der også godt liv på Facebook 

med konkrete event-sider, som knytter sig til eksempelvis TrygFon-

den Christiansborg Rundt, Den Store Svømmedag og AquaCamp.

DANSK SVØMMEUNION PÅ TWITTER
Dansk Svømmeunion er ligeledes at finde på Twitter. Her forsøger 

vi at være aktive, når særlige begivenheder går løs. Vi kunne dog 

fortsat blive mere aktive end tilfældet er i dag. Således er det klart 

en platform, hvor vi endnu ikke udnytter mediets potentiale.

I 2015, som var året, hvor profilen blev oprettet, opnåede vi 260 

følgere. I løbet af 2016 er vi nået op på i alt 430 følgere. 

TRYGFONDEN KYSTLIVREDNING

Vores engelske kollegaer har sloganet ”træn én, red flere”. 

Den filosofi er vi meget enige i. Og med en sommer, der bød på få 

varme dage, spillede netop det forebyggende arbejde en særlig stor 

rolle for TrygFonden Kystlivredning i 2016. 

Selvom der var færre mennesker på stranden, leverede livredderne 

en flot indsats – ikke mindst præventivt. Hele 45.349 gange startede 

de samtaler om badesikkerhed med gæsterne langs de danske 

kyster.

2016 har i det hele taget stået i uddannelsens og oplysningens tegn. 

Vi har pustet ekstra vind i sejlene i en spirende dansk livredderkul-

tur, og vi har stillet skarpt på den næste generation af vandhunde. 

For børn har en særlig stor plads i vores livredderhjerter.

Vi tilbyder malebøger og livredderpraktik til strandens yngste 

gæster.

Vi gør det til en oplevelse at lære om badesikkerhed i samarbejde 

med Experimentarium og Kystcentret, Thyborøn. Og i løbet af 2016 

har vi deltaget i optagelsen af tv-serien ”Livredderne”, der vises på 

DR Ultra op til næste sæson.

12
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Samtidig lancerer vi en ny og lærerig app, der bygger bro mellem 

vores forskellige indsatser i børnehøjde.

Vi slipper kort sagt aldrig børnene af syne. For stærke vandkom-

petencer er vigtige i et land omgivet af hav. 

Vi mener, at evnen til at svømme bør være lige så naturlig som 

evnen til at cykle. Og supplerer vi svømningen med færdigheder 

inden for livredning, gør vi vandet mere trygt for alle. Derfor 

fortsætter vi i 2017 med at skubbe til livredderbevægelsen.

Vi vil demokratisere livredningen, så den breder sig fra stranden 

ind i eksempelvis idrætsverdenen. Det er sådan, vi skaber en 

kultur, hvor flere har evnen og viljen til at redde både sig selv 

og andre. Læs mere om alle projekter og årets hovedtal for red-

ningstjenesten i sæsonrapporten, som kan findes her.

ÅBENT VAND 
I 2016 trådte åbent vand-strategien 2016-2020 i kraft. Som led i 

denne er det målsætningen at gøre TrygFonden Christiansborg 

Rundt til et af Danmarks største motionsevents, og det kom vi 

et skridt nærmere med ny deltagerrekord i 2016. I alt 3670 del-

tagere havde meldt sig til at svømme de to kilometer rundt om 

borgen individuelt eller som hold i Krüger Stafetten, hvilket var 

ny deltagerrekord med over 450 deltagere. Dertil kom deltagelse 

af 17 svømmere i LEN CUP’en på en seks kilometer-distance. 

Det var andet år i træk, Dansk Svømmeunion var vært ved LEN 

CUP’en, men til forskel fra eventen i 2015, havde vi i år et mere 

veluddannet officials korps. I juni 2016 afholdt vi en FINA Open 

Water Swimming Official School, som fandt sted i Idrættens Hus 

den 25.-26. juni, hvor 11 danske officials deltog i kurset. 

Generelt for de fleste åbent-vand events gælder, at deltageran-

tallet er stagnerende. Vi mærker en øget konkurrence på åbent 

vand-markedet, når det kommer til events, og når vi kigger 

fremad, skal vi derfor holde fokus på fortsat at skabe interessan-

te og unikke events, hvor deltagerne mærker at sikkerheden er 

i top, så Dansk Svømmeunion fastholder sit gode ry som åbent 

vand-event arrangør.

På sikkerhedsområdet blev 2016 brugt på at udvikle to nye åbent 

vand-livredderprøver, som skal være med til at styrke sikker- 

heds set-up’et omkring vores åbent vand-events. Åbent vand- 

livredderprøverne er beskrevet under livredning andetsteds i be-

retningen. Målsætningen med åbent vand-livredderprøverne er 

at styrke klubbernes evne til at være en del af sikkerheden ved 

åbent vand-events, samt styrke klubbernes evne til at varetage 

svømmeundervisning i åbent vand.

Se bilag 6 for udviklingen i deltagerantallet i Dansk Svømme- 

union åbent vand-events i perioden 2006-2016.

Stemningsbilleder fra TrygFonden Christiansborg Rundt 2016. Foto: Jesper Westley.

http://www.e-pages.dk/trygfonden/294/html5/
http://www.e-pages.dk/trygfonden/294/html5/
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AQUACLINIC 2016 
AquaClinic 2016 blev afholdt på Vejen Idrætscenter og Danhostel 

Vejen Sport i september. Vanen tro blev AquaClinic afholdt i et godt 

samarbejde med Dansk Svømmetræner Sammenslutning. 

Årets hovedtaler var Patrick Pearson der til daglig er træner for 

blandt andet Ranomi Kromowidodjo på det hollandske træningscen-

ter i Eindhoven. Patrick har været tilknyttet såvel det hollandske 

svømmeforbund samt det regionale center i Eindhoven siden 2008. 

Han har tidligere været træner for Ranomi og efter en turbulent tid 

for Ranomi efter OL i London tog han over på hendes træning ultimo 

2014.

 

Programmet i 2016 var med to udenlandske talere. Ud over Patrick 

Pearson var det Dr. Allan Wrigley, der er direktør i det canadiske 

svømmeforbund med ansvar for sportsvidenskab. Allan har en Ph.d. 

fra universitetet i New Brunswick. Han har tidligere været ansat i 

Canadian Sport Institute Pacific og han har arbejdet med testning og 

teknikoptimering indenfor mange forskellige idrætsgrene. De seneste 

år specifikt med de canadiske svømmere. Dette foregår primært på de 

to high performance-centre i Victoria og Vancouver. 

I det hele taget var AquaClinic 2016 præget af spændende indlæg fra 

blandt andet Stefan Hansen, der ankom, som dugfrisk olympisk guld-

træner. Lars Madsen fra Sigma, der fortalte om årgangsprogrammet 

i klubben. Bjørn Sørensen fra AGF fortalte om arbejdet med Tobias 

Bjerg, Mick Steen Nielsen fra Herlev og Jacob Iversen fra Movement-

Lab havde et teoretisk/praktisk oplæg om skadesforebyggelse og 

dertil kom mange andre spændende og veloplagte oplægsholdere.

Alle indlæg samt andet materiale kan du finde ved at klikke her. 

Videoer og andet spændende materiale samt AquaClinics Facebook-

side finder du ved at klikke her. 

Deltagerantallet var i år på godt 100 talent- og elitetrænere, der nød 

godt af de mange inspirerende indlæg samt de andre muligheder på 

centeret i Vejen. 

AquaClinic 2017 er godt undervejs og datoen bliver den 1.-3. septem-

ber 2017 i Idrættens Hus i Brøndby.

ÅRETS GANG I DE SPORTSLIGE SEKTIONER

SYNKROSEKTIONEN 
2016 var endnu et år med fremgang i medlemstallet i dansk synkro. 

Vi er flere svømmere og flere klubber. I 2016 er Gentofte eksempelvis 

kommet til. Vores største breddestævne – ABCDE - er nu så stort, at 

vi ikke længere kan afvikle stævnet under de tidligere vilkår. Del- 

tagelsen ved DM er desværre stagneret, da det stadig er en udfordring 

at fastholde de ældre svømmere. 

Foto: Tuala H
jarnø for D

IF og Team
 D

anm
ark.

http://www.svoem.org/Kurser/Konferencer/Aquaclinic-2016/Praesentationer/
https://www.facebook.com/aquaclinic2016/?fref=ts
https://www.facebook.com/aquaclinic2016/?fref=ts
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Det er de ældre svømmere, som driver sporten videre, tiltrækker nye, 

yngre svømmere og danner rekrutteringsgrundlag for trænere. I 2016 

er der startet et landsdelshold, som samler de ældste svømmere i et 

showhold. Forhåbentlig kan konceptet give svømmerne lysten til at 

holde kontakten til sporten, så vi også har mulighed for at udvikle os 

fremover og få flere klubber med i vores fantastiske sport. 

LIVREDNINGSSEKTIONEN 
Igen i år blev DM i bassinlivredning afholdt i Bellahøj Svømmesta-

dion. Til stor positiv overraskelse var antallet af deltagere fordoblet 

i forhold til det tidligere år med over 700 starter. Denne store 

tilslutning satte selve afholdelsen på en prøve, hvor alt udstyr måtte 

indkaldes fra klubberne og hele bassinet var i brug.

Som noget nyt i 2016 afholdt sektionerne en mindre PR-aktivitet 

i forbindelse med TrygFonden Christiansborg Rundt 2016. Her 

inviterede vi børn og unge i vandet for at prøve kræfter med de ny-

indkøbte nippers boards. En anden ny børneaktivitet var Københavns 

Livredderklubs arrangement “Livredderskolen”, hvor børn og unge 

kan komme forbi klubben i en weekend og prøve kræfter med kon-

kurrencelivredning og udstyret i klubben samt få kendskab til basal 

livredning ved vandet. Et super initiativ, som vi håber breder sig til 

andre klubber rundt om i landet.

Generelt har landsholdet været lidt svækket i 2016 med få internati-

onale konkurrencer og få atleter udtaget fra Danmark. Sektionen hå-

ber, at landsholdet igen vil stå stærkt i 2017 og at Danmark kan sende 

et fuldt hold til DLRG Cup og EM i 2017. Det skal dog fremhæves, at 

Katrine Zinck Leth Espensen opnåede en flot femteplads i surfski til 

VM i Holland kun overgået af atleter fra Australien og New Zealand. 

VANDPOLOSEKTIONEN 
Det er meget glædeligt, at vi forsat oplever en stor stigning på ung-

domssiden. Der har aldrig været så mange U11, U13 og U15 spillere, 

som vi har i øjeblikket. Det er super positivt, men samtidig en kæmpe 

udfordring, da vi ønsker at fastholde dem i sporten. 

I årets løb har vi afholdt flere kurser med stor succes. Der har været 

fokus på træner- og skadesforebyggende kurser, der alle har været 

velbesøgt. Uddannelse er forsat et vigtigt indsatsområde, der skal 

arbejdes videre med de kommende år. 

Der er de senere år arbejdet kontinuerligt med EU Nations Cup, som 

et alternativ til de eksisterende turneringer under LEN. Fremadrettet 

vil EU Nations have høj prioritet i vores samlede landsholdsarbejde. 

UDSPRINGSSEKTIONEN 
2016 har været endnu et travlt år for udspring i Danmark. Det har 

været et erklæret mål for sektionen at fastholde fokus på projekt ”Ta’ 

Springet”. Det er derfor meget tilfredsstillende, at vi i 2016 afviklede 

endnu en runde af ”Ta’ Springet” og nu kan byde SHS Store Heddinge, 

Slagelse, Jyllinge og Hovedstaden velkommen i vores sport. Arbejdet 

fortsætter, og vi vil igen i 2017 tilbyde konceptet til endnu flere 

klubber. 

På det elitære område har 2016 været et ekstremt travlt og begiven-

hedsrigt år. Vores eliteprojekt kulminerede i december med Andreas 

Sargent Larsen og Martin Bang Christensens deltagelse i VM Junior 

i Kazan – unikt at vi i øjeblikket har to udspringere på dette niveau. 

Dette understreges også af, at vi i årets løb fik flotte resultater til 

EM Junior i Kroatien, hvor det blev til en bronzemedalje til Andreas 

på tre meter og en femte plads til Martin på tårn. Herudover deltog 

drengene for første gang samlet i et europæisk seniormesterskab, da 

de stillede til start ved EM i London. Resultatet blev en fin syvende 

plads i synkrotårn. Et resultat, der giver forhåbninger om meget mere 

i fremtiden. 

AFSLUTNING 
De foregående sider i denne årsberetning viser, at aktivitetsniveauet 

igen i 2016 har været højt i Dansk Svømmeunion og i medlemsklub-

berne. Men det er heldigvis ikke alene aktivitetsniveauet, som har 

været højt – det har resultaterne af alle indsatserne også. Så vi ser 

tilbage på året 2016 som et yderst succesfuldt år.

Det har det været fordi tingene er lykkedes for os. Men ting lykkes 

kun sjældent af sig selv. Vi kan takke den helt uvurderlige indsats, 

som i hverdagen ydes af tusindvis af frivillige i dansk svømning i tæt 

samarbejde med ansatte, for de flotte resultater, som er skabt på såvel 

det breddemæssige som på det elitære område. Det ville ikke være 

lykkedes uden dette samspil mellem ildsjæle - uanset om det er på 

frivillig basis eller i et ansættelsesforhold. Det er en kolossal styrke i 

dansk svømning. 

Derfor skal der lyde en stor og uforbeholden TAK til alle jer, som yder 

en indsats for svømmesporten i Danmark.

Vi får brug for jeres indsats igen i 2017. Der venter spændende 

udfordringer forude, og disse skal gerne løses ligeså godt i 2017 som 

de blev i 2016, eller om muligt endnu bedre, således at vi kan realisere 

endnu højere mål. Så får vi nemlig igen et forrygende år, som pas-

sende kan afsluttes med et højdepunkt i form af et brag af et EM på 

Kortbane i Royal Arena til december. Håber vi ses.

Tak for indsatsen i 2016.
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FRIVILLIGHEDSSTRATEGI 
I slutningen af 2015 blev Dansk Svømmeunions nye frivillighedsstra-

tegi offentliggjort. Formålet med frivillighedsstrategien er, at skabe 

de mest motiverende, udviklende og givende rammer for frivilligt ar-

bejde i forbindelse med udøvelsen af vandidræt i Dansk Svømmeuni-

on. I Dansk Svømmeunion, herunder også sektionerne og klubberne, 

skal det være attraktivt og let at være frivillig, samtidig med at det 

skal være udviklende på det faglige og personlige plan.

I 2016 er der blevet nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at 

implementere frivillighedsstrategien. Arbejdsgruppen har i første 

omgang haft fokus på frivillighed gennem artikler, videoer og histo-

rier på Dansk Svømmeunions kommunikationsplatforme. Dette for 

at skabe opmærksomhed om frivillighed i Dansk Svømmeunion, men 

også for at skærpe klubbernes interesse for selv at arbejde strategisk 

med frivillighed. Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet i 2017, hvor der 

vil være ekstra fokus på frivillighed ved generalforsamlingen i april 

og frem mod EM i svømning, som afholdes i december 2017.

”VI BEVÆGER”  
– DIF UDVIKLINGS-
PROJEKT I SAMARBEJDE 
MED GYMDANMARK 
Dansk Svømmeunion startede i 2014 op på et nyt udviklingsprojekt i 

samarbejde med GymDanmark – Danmarks Gymnastik Forbund.

Projektet stræk¬ker sig over en periode på fire år fra 2014 til udgan-

gen af 2017. Projektet er støttet med projektmidler fra Danmarks 

Idrætsforbund, og har stor betydning i Dansk Svømmeunion i forhold 

til at arbejde målrettet mod at få flere medlemmer og tilbyde vores 

medlemmer et bredt spektrum af koncepter, der kan løfte klubberne. 

Det er målet, at vi med den særlige tweenssatsning i projektet kan 

være med til at give klubberne flere redskaber, som de kan bruge i 

hverdagen til at udbyde spændende aktiviteter for målgruppen. Der-

udover vil projektet også give os brugbar viden gennem den daglige 

sparring vi får på alle niveauer i samarbejdet med GymDanmark.

ØVRIGE TILTAG, AKTIVITETER 
OG PROJEKTER I DANSK 
SVØMMEUNION
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Projektet har tre satsningsområder:

1. Fokus på at øge medlemstallet i Dansk Svømmeunion og Gym-

Danmark. 

2. Fokus på samarbejdet mellem to af de store forbund under DIF. 

3. Fokus på frafaldet blandt vores medlemmer i 8-12 års alderen 

(tweens), og hvilke tiltag vi kan gøre for at hjælpe klubberne med 

en indsats for at fastholde dem.

Siden projektets start i 2014 har det for Dansk Svømmeunions 

vedkommende resulteret i, at i alt 59 foreninger har meldt sig ind i 

Dansk Svømmeunion, og dermed sikret en væsentlig stigning i med-

lemstallet. Således er Dansk Svømmeunion vokset med cirka 15.000 

medlemmer siden projektets start.

I forhold til samarbejdsdelen har der siden 2014 været brugt mest 

tid på vidensdeling på konsulentbasis i forhold til klubudvikling og 

produkt-/konceptudvikling i de to forbund. I 2015 har der ligeledes 

været fokus på sparring og vidensdeling på politisk niveau i form af 

to fælles bestyrelsesdage; Den ene i februar 2015 og den anden i for-

bindelse med TrygFonden Christiansborg Rundt i august 2015. Sam-

tidig tænkes der i muligheder for samarbejde i forhold til snitflader i 

de to forbund, for eksempel på sportsligt niveau mellem udspring og 

gymnastik, eller andre områder, hvor det giver mening.

I forhold til samarbejdsdelen i projektet har der også i 2016 været 

stort fokus på vidensdeling på konsulentbasis i forhold til klubudvik-

ling og produkt-/konceptudvikling i de to forbund. Derudover er der 

løbende – med stor succes – blevet afholdt en række temamøder for 

klubber på tværs af GymDanmark og Dansk Svømmeunion. I 2016 

har der desuden været fokus på sparring og vidensdeling på politisk 

niveau i form af fælles bestyrelsesdage for bestyrelsesmedlemmer fra 

de to forbund. 

På tweens-området deltog 11 meget motiverede svømmeklubber i 

det nyudviklede uddannelseskoncept med start primo 2016. Gennem 

en sæson blev disse 11 klubber klædt på til at arbejde strategisk med 

målgruppen af tweens. Klubberne fik blandt andet konkrete redska-

ber og koncepter for tweens til brug i dagligdagen. Klubberne 

er generelt glade for det ekstra fokus på tweens, som projektet har 

medført, og flere af klubberne mærker også allerede, at det gør en 

forskel i forhold til rekruttering og fastholdelse af målgruppen. 

Man kan følge tweenkonceptet på www.vibevæger.dk samt på Face-

book under ”Vi bevæger”.

Projektet er et af de hidtil største udviklingsprojekter i DIF, med et 

samlet budget på cirka 15 millioner kroner.

MANGFOLDIGHED: EMPOWERMENT AF 
KVINDELIGE TRÆNERE OG INVOLVERING 
EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE
I perioden 2014 – 2016 har Dansk Svømmeunion deltaget i projektet 

”Empowerment af kvindelige trænere” i samarbejde med DIF. Bag-

grunden for deltagelsen var, at vi som forbund gerne ville sætte fokus 

på kompetenceudviklingen af kvindelige trænere i SvømmeDanmark. 

Ideen var, at projektet skulle bidrage til større fokus på fordelingen af 

mænd og kvinder på elitetrænerniveauet. Det var målet at uddanne 

kvindelige elitetrænere til dansk klubsvømning og samtidig sikre 

fastholdelse af nuværende og kommende kvindelige elitesvømme-

re. Projektet har i perioden bestået af to dele; et udviklingsforløb 

bestående af to årlige workshops, desuden et uddannelsesforløb i 

eget specialforbund, hvor deltagerne får tilbudt uddannelse, træf 

og mentorforløb, som har givet dem gode muligheder for at fungere 

i trænergerningen på højere niveauer. I 2016 har pigerne især haft 

fokus på refleksion over egne kompetencer og potentialer som følge 

af projektet. I samarbejde med deres mentorer har de haft fokus på 

ønsker til fremtiden både personligt og fagligt. I projektperioden 

har deltagerne udviklet deres kompetencer, såvel på det personlige 

som på det faglige område. Det skal blive interessant at følge deres 

trænergerning de kommende år.

Vollsmose Svømmer er et samarbejde mellem Fritidsbutikken i 

Odense Kommune, Get2Sport, Ung Nord og Dansk Svømmeunion, der 

afsluttede andet projektforløb i 2015.

Kort over nye medlemsklubber i  
Dansk Svømmeunion i 2016.

Kort over tweens-klubber. De seks pilotklubber 
er markeret med farven grøn, mens de 11 nye 
tweens-klubber er markeret med farven rød.

http://www.vibevæger.dk
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INVOLVERING 
På Dansk Svømmeunions generalforsamling 2016, bragte Dansk 

Svømmeunions bestyrelse temaet ”Involvering af forskellige 

befolkningsgrupper” op. Bestyrelsen startede med et oplæg, som 

tog udgangspunkt i det politiske program 2012-2016 for Dansk 

Svømmeunion, hvor en af overskrifterne er ”Svømning for alle”. For 

Dansk Svømmeunion er det vigtigt, at idrætsprojekter for de meget 

foreningssvage grupper bliver forankret i de lokale foreninger, så 

disse grupper ikke blot bliver præsenteret for idrætten, men sluses 

helt ind i foreningslivet.

Udover et oplæg fra Dansk Svømmeunions bestyrelse, var der yder-

ligere tre oplæg fra henholdsvis DIF, Hovedstadens Svømmeklub og 

Slagelse Svømmeklub. 

Oplæggene mundede ud i en debat og flere korte indlæg fra de del- 

tagende klubber.

På baggrund af oplæg og debat på generalforsamling 2016, har Dansk 

Svømmeunion udarbejdet en folder, der skal hjælpe svømmeklubber i 

deres arbejde med minoritetsgrupper med anden kulturel baggrund.

Folderen er et redskab til svømmeklubber, der enten gerne selv vil 

arbejde med en minoritetsgruppe eller er blevet kontaktet af kommu-

nen om et samarbejde om netop dette. 

I folderen findes cases fra svømmeklubber, der allerede arbejder med 

området. Disse er til inspiration og med mulighed for at kontakte den 

pågældende klub for yderligere information. I folderen er der desuden 

opstillet fokuspunkter, der har til hensigt at guide klubberne i forhold 

til arbejdet med minoritetsgrupperne, og gøre det så nemt som muligt 

for klubberne at komme godt fra start. 

AQUACAMPS 
Igen i 2016 har AquaCamp været en vigtig del af sæsonen for mange 

svømmeklubber. Antallet af klubber, der afholder AquaCamps stiger 

for hvert år og Dansk Svømmeunion kan også mærke, at der er flere 

klubber, der kan se et potentiale i at afholde en AquaCamp i andre 

ferier end sommerferien.

2016 var 13. år for AquaCamp, og Dansk Svømmeunion er stolte af at 

se den udvikling, som foregår i svømmeklubberne, både i forhold til 

antal og i forhold til de aktiviteter, som klubberne sætter i gang. Hver 

sommer besøger Dansk Svømmeunions udviklingskonsulenter flere 

klubber landet over, der afholder AquaCamp og ser hvordan instruk-

tørerne i klubberne aktiverer børnene på mange forskellige, sjove, 

lærerige og alternative måder. Vi endte i år på i alt 5439 deltagende 

børn i 52 klubber, der afholdte 130 camps – fordelt på henholdsvis 

vinterferie, påskeferie, sommerferie og efterårsferie. Heraf er de 20 

camps fordelt på de mindre ferier.

Uden sponsorer er det ikke muligt for Dansk Svømmeunion at afvikle 

AquaCamp. Tak til alle sponsorer og samarbejdspartnere. Herunder 

en særlig tak til vores REMA1000 og TrygFonden for deres støtte.

Selvom der stadig er flere, der tager AquaCamp til sig, håber vi fortsat 

på, at der vil være endnu flere klubber, der vil benytte sig af dette fine 

koncept i fremtiden. Dansk Svømmeunion ser meget gerne langt flere 

klubber over hele landet blive en del af AquaCamp-familien. Dansk 

Foto: Jesper Westley.
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DEN STORE SVØMMEDAG 
Søndag den 2. oktober 2016 blev Den Store Svømmedag afholdt for 

27. gang. Men selvom Den Store Svømmedag er ved at være en ældre 

aktivitet i Dansk Svømmeunion, er det stadig en dag, som flere svøm-

meklubber og svømmehaller nyder at afholde.

43 svømmeklubber/svømmehaller deltog og heldigvis var der rigtig 

mange – præcis 6999 personer, der prioriterede at deltage i den lands-

dækkende svømmebegivenhed. I alt blev der svømmet 8.085.234 

meter i svømmehallerne landet over - samt i svømmehallen i Nuuk på 

Grønland! Distancen svarer til en tur fra København til Salt Lake City 

i USA.

Den Store Svømmedag er et landsdækkende breddearrangement, 

som har til sigte at engagere både svømmeklubber og svømmehaller 

– ofte i et samarbejde - i afviklingen af arrangementet. Dagen giver 

mulighed for at flere personer kan møde op i svømmehallen og få et 

indblik i det at svømme, samt se hvor langt de kan svømme. 

For klubberne giver det en mulighed for at komme i dialog med 

deltagerne, og derved et potentiale for nye medlemmer. Nogle svøm-

meklubber bruger også dagen som et sponsorstævne og kan i den 

forbindelse tjene lidt til klubkassen.

I år svømmede Børnehjertefondens svømmehold bestående af hjerte-

børn i alderen 10-14 år i Hørsholm Svømmehal. Flere af børnene har 

ikke dyrket svømning eller andre sportsgrene før, og nogle har været 

meget nervøse for at dyrke sport. På Børnehjertefondens svømme-

hold ”Styrkeprøven” mødes de tre til fire gange om året og afslutter 

med Den Store Svømmedag som det endelige mål. På Den Store 

Svømmedag 2016 blev det til i alt 106.750 meter for svømmeholdet 

og deres familier. Godt klaret!

Svømmeunions udviklingskonsulenter er altid klar til at hjælpe nye 

klubber i gang med processen at udbyde og afvikle AquaCamps. Af bi-

lag 4 fremgår en oversigt over udviklingen af AquaCamps i perioden 

2006 – 2016. 

AQUASCHOOL.DK 
AquaSchool.dk må nu siges at være Danmarks største webportal med 

øvelser, lege og aktiviteter med billed- og videomateriale, der gør det 

nemt at udvikle sjov, udfordrende og motiverende svømmeundervis-

ning til børn.

Webportalen har igen i 2016 været et prioriteret udviklingsområde. 

I særdeleshed for at give vores medlemmer, men blandt andre også 

svømmelærere i skolerne, endnu nemmere adgang til en mere kom-

plet webportal, der kan understøtte arbejdet med at lære danske børn 

at svømme.

AquaSchool.dk blev præsenteret for første gang i 2013 og lige siden 

har der været en jævn tilstrømning af brugere, hvilket også gjaldt 

2016. I dag er der mere end 2900 personer, der har oprettet en bruger-

profil, og flere end 120 svømmeklubber har nu et administrator-login, 

der er gratis for medlemsklubber under Dansk Svømmeunion.

I 2016 har de mange øvelser, lege og aktiviteter fået et større og bedre 

billed- og videomateriale, ligesom at flere af funktionerne i AquaS-

chool er blevet opdateret og flere nye funktioner er blevet tilføjet. 

AquaSchool.dk er også blevet en fast del af vores grunduddannelse 

og det er planlagt at opdatere brugeroplevelsen i AquaSchool.dk – 

blandt andet på baggrund af ønsker fra brugere i vores medlemsfor-

eninger, men også fra svømmelærere i de danske folkeskoler, der i 

stigende grad gør brug af AquaSchool.dk. 

Det er fantastisk at se, at webportalen bruges af så mange – også 

uden for vores medlemsklubber. Håbet er at endnu flere ønsker at 

bruge AquaSchool.dk – vores konsulenter hjælper jer gerne i gang.

Arkivfoto: Jesper Westley.

Deltagende arrangementssteder i Den Store Svømmedag 2016.
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Der skal lyde en særlig tak til REMA1000, der blandt andet sikrede 

frisk frugt til alle deltagere. Det har stor værdi for deltagerne og 

arrangementsstederne. 

I 2017 afholdes Den Store Svømmedag søndag den 1. oktober.

Se bilag 5 for oversigt over udviklingen i antal deltagere i Den Store 

Svømmedag 2003 – 2016.

KLASSEN SVØMMER LANGT 
Går man i 2., 3., 4. eller 5. klasse og har svømning på skoleskemaet, 

så kan man godt begynde at glæde sig til Klassen Svømmer 

Langt. Svømmedysten er nemlig blevet en del af mange skolers 

svømmeundervisning. 

I år havde Klassen Svømmer Langt femårs jubilæum med deltagelse 

af over 7000 skoleelever. Rekordmange skoleklasser var tilmeldt 

aktiviteten i maj, hvor reglerne er simple: ”Svøm så langt I kan på 20 

minutter”.

EN AKTIVITET FOR HELE KLASSEN
Idéen med Klassen Svømmer Langt er at give flest mulige skolebørn 

en sjov oplevelse i vandet og lære dem om, hvordan de passer på sig 

selv og hinanden, når de færdes i og ved vandet. Mere end 40 skoler 

modtog i 2016 derfor også netop et gratis oplæg om badesikkerhed, 

de fem baderåd og det at have ’respekt for vand’.

FLOTTE DIPLOMER OG FEDE PRÆMIER
Alle elever der deltog i Klassen Svømmer Langt modtog et diplom og 

eleverne i de klasser, der svømmede længst (i gennemsnit per elev i 

klassen), vandt blandt andet en sportstaske påtrykt de fem baderåd 

fra TrygFonden. Klasserne vandt også svømmeundervisningsmateri-

aler og penge fra Dansk Svømmeunion, der skal bruges til en aktivitet 

for hele klassen.

SUCCESEN GENTAGES I 2017 OG BLIVER SAMTIDIG EN DEL AF 
SKOLE OL
Håbet er, at endnu flere klasser tager udfordringen op i 2017 og til-

melder sig Klassen Svømmer Langt, der i 2017 bliver aktiviteten, hvor 

skoleklasser har mulighed for at kvalificere sig til svømmeaktiviteter-

ne ved Skole OL, som skydes i gang den 13.-16. juni 2017 i Aarhus. 

PROJEKT: ALLE SKAL LÆRE AT SVØMME & 
SKOLESVØMNING/REFORM
Halvdelen af børn i alderen 7-14 år kan ikke svømme eller må beteg-

nes som usikre svømmere. Det samme gælder for hver tredje voksen 

mellem 18-74 år, og så modtager hvert fjerde barn mellem 7-14 år 

ikke den ellers obligatoriske svømmeundervisning i skolen. Blandt 

andet derfor har vi sammen med TrygFonden, siden 2015, drevet 

udviklings- og forskningsprojektet ”Alle skal lære at svømme”. Det 

har vi i samarbejde med Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, 

Bevægelse og Læring samt Dansk Skoleidræt og DIF.

Projekt ”Alle skal lære at svømme” anser vi som noget af det vigtig-

ste, og igen i år har det været højt prioriteret. Det at kunne svømme 

er nemlig en grundlæggende færdighed, som alle skal lære – nøjagtigt 

som det er at kunne gå, løbe og cykle.

VI GÅR NYE VEJE FOR AT LÆRE ALLE AT SVØMME
Med projekt ”Alle skal lære at svømme” gør vi opmærksom på 

vigtigheden af, at alle skal lære at svømme og så arbejder vi med at 

finde svaret på, hvordan alle børn bedst kan lære at svømme tidligt i 

livet. Via projektet er der derfor igangsat en lang række initiativer og 

indsatsområder. 

I 2016 er blandt andet alternative tilgange til folkeskolens svømme-

undervisning blevet testet over hele landet og med de første tilbage-

meldinger tegner der sig blandt andet et positivt billede af at sætte 

Grafer over udviklingen af henholdsvis antal deltagende skoler, klasser og elever.
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svømning på skoleskemaet tidligere, så eleverne bliver fortrolige med 

vand og lærer at svømme allerede fra 2. klasse. I kommuner uden 

(nem adgang til en) svømmehal har der også været gode erfaringer 

med at flytte svømmeundervisningen ud i det åbne vand ved eksem-

pelvis strande, havne og søer. De endelige resultater bliver analyseret 

i andet halvår af 2017, og en anbefaling til kommuner, skoler og 

svømmelærere samt til svømmeklubber, der allerede er eller ønsker at 

involvere sig i skolesvømmeundervisningen, forventes at ligge klar 

ved udgangen af 2017.

NORDISK NETVÆRK
Sammen med FIIBL ved Syddansk Universitet har vi i det forgangne 

år også afholdt et Nordisk seminar om svømmeundervisningen i sko-

len. Cirka 40 deltagere fra Norge, Sverige, Island, Finland, Færøerne 

og Danmark – primært konsulenter fra svømme- og livredningsfor-

bund samt forskere/undervisere fra lærerseminarier, universiteter 

med flere – bidrog over to dage til spændende oplæg, diskussioner og 

workshops.

I de nordiske lande er svømmeundervisning i skolen vigtigt for børn 

og unges kropslige dannelse og har afgørende betydning for, at 

alle lærer at svømme. Derfor er det vigtigt, at skolesvømning også 

fremover er at finde rundt om på skoleskemaerne. Det kræver dog, at 

svømmeundervisningen i bred forstand udvikles og på tværs af de 

nordiske lande findes flere ens vilkår og problemstillinger. Derfor kan 

vi lære af hinanden, når vi sætter fokus på emner såsom svømmedue-

lighed, fremtidens svømmeundervisning i skolen, svømmelærerkom-

petencer og -uddannelse med mere. Seminaret kan derfor bidrage til 

at forme fremtidens svømmeundervisning i skolen.

GOD DIALOG MED KOMMUNER, SKOLER OG SVØMMEKLUBBER
I 2016 har vi været i dialog med flere kommuner, skoler og svømme-

lærere end tidligere. Desuden har flere svømmeklubber end tidligere 

kontaktet os angående etablering og udvikling af samarbejde med 

lokale skoler omkring svømmeundervisning. Der er ingen tvivl om, 

at den nye skolereform med fokus på ”mere bevægelse i skolen” og 

et begreb som ”åben skole” har bidraget positivt til det, men projekt 

”Alle skal lære at svømme” er efterhånden også velkendt – både i 

mange svømmeklubber, men også i kommuner og på skoler. Blandt 

andet har vores mange testforløb, i knap 20 kommuner, bidraget 

positivt til kendskabet.

Det er et kendskab og en dialog, vi håber forsætter ind i 2017, og vi 

glæder os til at være med til at udvikle skolesvømningen på landets 

skoler, herunder etablere flere gode samarbejder mellem skoler og 

foreningsliv.

Arkivfoto: Michael Vienø.
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NOVO NORDISK AQUAFIT
I 2016 indgik Dansk Svømmeunion og landets fire Julemærkehjem 

et samarbejde omkring projektet ”Novo Nordisk AquaFit”, der som 

navnet indikerer, er støttet af Novo Nordisk.

Novo Nordisk AquaFit er et sundhedsfremmende projekt med særligt 

fokus på breddeaktiviteter i vand, rettet mod børn og unge. Projektet 

forsøger at sætte særligt ind overfor målgruppen af overvægtige børn 

og unge, der blandt andet er i højrisikozonen for at udvikle diabetes. 

Novo Nordisk AquaFit ønsker at skabe de optimale rammer for van-

daktiviteter, som gør at børn kan have det sjovt, samtidig med at de 

får masser af motion.

Projektet har til formål at få børn og unge (i alderen syv - 14 år), der 

kæmper med overvægt, ensomhed og mobning, til at blive en del 

af landets svømmeklubber. Ved at skabe glæde og begejstring ved 

leg, læring og udvikling i vand blandt børnene under deres 10-ugers 

ophold på Julemærkehjemmene, forsøger projektet at gøre det attrak-

tivt for børnene at blive medlem af den lokale svømmeklub efter endt 

ophold. Projektet har to overordnede formål: 

1.  at opkvalificere svømmeundervisningen på Julemærkehjemmene 

og dermed skabe glæde og begejstring ved leg, læring og udvikling 

i vand blandt børnene under deres 10-ugers ophold. 

2.  at børnene starter i deres lokale svømmeklub efter endt ophold, og 

dermed fortsætter den positive udvikling fra julemærkehjemmet 

med fokus på kost og motion. 

Projektet blev skudt i gang i sommeren 2016 med en livrednings- og 

stranddag for børnene på Julemærkehjemmet Skælskør. Her blev 

børnene undervist på stranden i blandt andet flydning, selvredning, 

strandlege, bjergning, baderåd, hjertelungeredning og livredning. 

Julemærkehjemmets personale blev samtidig uddannet i åbent vand-

livredderprøven, hvor de blandt andet lærte førstehjælp og sikkerhed 

i vand, så de fremover er rustet til at lave vandaktiviteter i åbent 

vand med børnene.

Derudover er der blevet afholdt to vandaktivitets- og uddannelses-

dage på henholdsvis Julemærkehjemmet Skælskør og Julemærke-

hjemmet Kildemose ved Frederiksværk. Her var der fokus på sjove 

og anderledes aktiviteter for børnene i svømmehallen. Samtidig 

blev Julemærkehjemmenes pædagoger undervist i vandbasis, de fire 

grundlæggende færdigheder og aktivitetsudvikling i vand.

Alle aktivitetsdage har været en stor succes, hvor både børn og pæda-

goger har vist stort engagement og glæde ved vand. I alt 120 børn 

har oplevet en aktivitetsdag gennem Dansk Svømmeunion. I 2017 

vil endnu flere børn på Julemærkehjemmene opleve en aktivitetsdag, 

ligesom interesserede Julemærkehjemsbørn vil få tilbudt et svøm-

mestartkit og hjælp til at starte i en svømmeklub.

Masser af sjov og aktivitet på stranden ved kick-off arrangementet i 
Skælskør. Foto: Michael Vienø.
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NY PRØVESTRUKTUR I LIVREDNING
Med afsæt i Dansk Svømmeunions arbejde omkring vandsikkerhed er 

der udarbejdet en ny livredderstruktur med certifikater og prøver til 

nøglepersoner med ansvar for sikkerhed ved bassin samt åbent vand. 

Dette sker med ønsket om at gøre livredning mere tilgængeligt for in-

teresserede udenfor de etablerede kystlivreddertjenester. Denne nye 

struktur er udarbejdet med en bred vifte af eksterne interessenter 

indenfor vandsikkerhed. Dette sikrer en stærk fælles platform for at 

skabe trygge rammer for alle typer vandaktiviteter i bassin og langs 

de danske kyster.   

Prøverne består af tilrettelagt træning og undervisning i nøgleperso-

ners færdigheder og viden indenfor vandsikkerhed. 

Strukturen er således delt i forhold til hvorvidt der er tale om bassin 

eller åbent vand, da der er signifikant forskel på udførelsen af 

vandsikkerhed i forhold til disse to kategorier. Under hvert område 

er der indlagt forskellige niveauer, startende med et basalt niveau for 

undervisere. Herefter følger et mere avanceret niveau, som opfylder 

minimumsstandarden fra det Internationale Livredningsforbund 

(ILS). Dette er tiltænkt til livredderen i en livreddertjeneste, samt 

dem som ønsker et højt niveau for vandsikkerhed.

Dansk Svømmeunion håber at mange bassinlivreddere og livred-

derinteresserede, der ser det som en god mulighed for at tilegne sig 

større viden og få en god udfordring ved at tage en ILS certificering 

indenfor livredning. Derudover kan man på klubniveau skabe en god 

grobund for at lave flere åbent vandevents med sikkerhedsopbud fra 

klubbens eget netværk. 

Den nye struktur trådte i kraft den 1. januar 2017.

FREMTIDIG ORGANISERING 
 – DE SPORTSLIGE SEKTIONER
Bestyrelsen har i årets løb arbejdet videre med de anbefalinger, 

der kom ud af TSE rapporten fra 2015. Et af fokus punkterne var 

de sportslige sektioneres organisering. Det har været centralt for 

bestyrelsens arbejdsgruppe at forsøge at tilpasse organiseringen, så 

der frigives så mange ressourcer til aktiviteter som muligt. En af ve-

jene til dette har været at fjerne de meget formelle rammer omkring 

sektionernes arbejde. Denne øvelse blev foretaget med de regionale 

udvalg i 2015, hvilket er blevet meget positivt modtaget. Udvikling 

og tiltag der skal sikre flere medlemmer i de enkelte sportsgrene, vur-

deres at være meget tunge opgaver og derfor er bestyrelsen optaget 

af, at Medlems- og Udviklingsafdelingen rykkes tættere på disse pro-

cesser i fremtiden. Arbejdsgruppen har løbende fremlagt sine ideer 

for bestyrelsen og sektionerne, men den endelige behandling sker på 

årets generalforsamling.

SVØMNING BEVÆGER DANMARK  
– NYT POLITISK PROGRAM FOR  
DANSK SVØMMEUNION
I hele 2016 har bestyrelsen arbejdet med et nyt politisk program 

i kølvandet på DIFs nye politiske program. Programmet er stærkt 

inspireret af DIF med devisen: hvilke dele af programmet giver 

mening i forhold til Dansk Svømmeunion. Ordet bevægelse går igen i 

programmet. 

Bevægelse er den glæde, vi opnår ved at dyrke vandaktiviteter 

sammen. Bevægelse er den fysiske aktivitet i svømning, der gør os 

sunde og forebygger sygdomme. Vi bliver bevæget og stolte over 
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danske atleter, der klarer sig godt til OL, VM og andre internationale 

mesterskaber. Svømning er en motorisk færdighed, som alle børn 

har ret til at lære og denne bevægelse redder liv. Vi har vedtaget et 

ambitiøst politisk program, fordi vi i endnu højere grad vil være med 

til at bevæge Danmark i de kommende år. 

Det forpligter at være det andet største specialforbund i DIF og der-

med varetage interesserne for omkring 182.000 medlemmer i mere 

end 280 foreninger.

Det politiske program for 2017-2020 skal endvidere bidrage til at 

opfylde DIFs overordnede mål om at: 

• Opnå verdens højeste idrætsdeltagelse.

• Fremme idrættens betydning i samfundet.

• Skabe idrætstilbud med høj kvalitet.

• Udvikle frivilligheden i idrætten og i Danmark.

• Sikre et mangfoldigt idrætsbillede.

• Arbejde visionært med talent- og eliteudvikling.

Målet for bestyrelsen er, at det politiske program vil være til inspira-

tion for alle landets svømmeforeninger, og at programmet kan være 

med til at skabe en fælles rød tråd og udvikling i hele SvømmeDan-

mark. Bestyrelsen er meget lydhør over for vores medlemsforeninger, 

og det er vigtigt, at det politiske program afspejler vores foreningers 

interesser og behov. Flere af indsatsområderne i programmet er der-

for opstået efter direkte ønske fra vores medlemsforeninger. 

Dansk Svømmeunions politiske program vil blive fremlagt på gene-

ralforsamlingen, og det består af to dele:

I første del beskriver vi vores vision for Dansk Svømmeunion og vores 

rolle i dansk idræt frem mod 2020. I anden del udpeger vi fem politi-

ske fokusområder, som i væsentlig grad skal være med til at realisere 

de overordnede mål. 

Fokusområderne er:

• Kvalitet: Det gode idrætsliv

• Samarbejde: Vi gør det ikke alene

• Elitesvømning: Fra stolte resultater til nye fælles ambitioner

• Faciliteter: Bedre fysiske rammer for svømning og vandaktiviteter

• Vandsikkerhed og sjov

I det politiske program viser vi den udviklingsvej, vi ønsker for Dansk 

Svømmeunion. Vi vil værne om idrættens værdier og sikre gode ram-

mer at dyrke vandaktiviteter i. Vi vil give mulighed for, at man kan 

involvere sig, og sikre at vores idrætstilbud er attraktive, fleksible og 

mangfoldige. 

DANSK SVØMME AWARD 2016
Vi har i bestyrelsen længe haft et ønske om at hædre vores dygtige 

atleter, frivillige, trænere og klubber i langt højere grad end tilfældet 

har været tidligere. Spørgsmålet har imidlertid været, ved hvilken 

lejlighed dette kunne finde sted. Ultimo 2015 blev vi præsenteret for 

muligheden for at afholde et Dansk Svømme Award sammen med 

Dansk Svømmetræner Sammenslutning i Cirkusbygningen via event-

bureauet Copenhagen Event Company (CEC). Vi syntes, at rammerne 

lød passende for en fest, hvor vi kunne skabe præcis den stemning, 

som en rigtig svømmeaward fortjener. 

Fra bestyrelsen havde sagt ”ja” til afholdelse af den første udgave 

af Dansk Svømme Award, til den røde løber blev rullet ud og dørene 

åbnedes til fest i Cirkusbygningen, gik der kun få måneder. Således 

blev hele SvømmeDanmark inviteret til svømmegalla i den smukke 

historiske bygning i hjertet af København tirsdag den 19. april. 

Bestyrelsens ønske om at samle SvømmeDanmark omkring en fælles 

fejring af dansk svømmesport blev understøttet af processen med at 

indstille kandidater samt at stemme på de udvalgte nominerede til 

flere af de prestigefyldte priser. Her var det således jer i klubberne, 

som kunne medvirke til at indstille og herefter at afgive stemmer. 

Stor tak for de mange fine indstillinger samt den aktivitet, som 

afstemningssystemet efterfølgende har afsløret. Dejligt at kunne 

konstatere, at der er en interesse for at hædre og anerkende resultater 

og indsatser i regi af SvømmeDanmark. 

Priserne ved Dansk Svømme Award 2016 gik til følgende

Årets Træner: Eyleifur Jóhannesson, Aalborg Svømmeklub

Årets Årgangs-/Juniortræner: Mads Hjort, Odder Svømmeklub

Årets Klub: Hobro Svømmeklub

Årets Ildsjæl: Diana Nonbo, Them Svømmeklub

Årets Damesvømmer: Mie Ø. Nielsen

Årets Herresvømmer: Viktor Bregner Bromer 

Talentprisen: Tobias Bjerg, AGF Svømning

Officialprisen: Allan Svenningsen

Den Gyldne Badehætte: Katrine Zinck Leth-Espensen, Klampenborg 

Surf and Lifesaving Club

Det 13. medlem af Svømmesportens Hall of Fame blev posthumt 

Stefanie Frydland Clausen (1900-1981), som blandt andet vandt guld 

i udspring ved De Olympiske Lege i Antwerpen i 1920.

Vores ønske og håb er at skabe en større tradition i SvømmeDanmark 

for at hædre og fejre det store arbejde, der bliver lagt i svømmespor-

ten - lige fra babysvømning i klubberne til de store verdensklasse- 

resultater, som vores topatleter henter hjem ved internationale 

stævner. Vi ved, at det tager tid at få skabt en tradition, ligesom det 

også tager tid at få skåret et koncept til, så det passer for flest mulige 

at deltage i. Derfor vil der i 2017 blive evalueret på de, til den tid, to 

afholdte awards, således at vi kan blive klogere på, hvad der skal til 

for at et Dansk Svømme Award bliver mest muligt attraktivt at tage 

del i, hvad enten vi taler som indstiller, stemmeafgiver eller publikum 

til stede ved festlighederne.
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EM 2017 
2016 startede med at Mads Bang Aaen begyndte som eventchef på 

EM. I det forløbne år er grundstenene til EM 2017 således blevet lagt. 

Dette indebærer blandt andet at budgettet for EM er blevet endeligt 

låst. EM styregruppen, som består af repræsentanter fra Hovedsta-

dens Svømmeklub, Wonderful Copenhagen, Sport Event Denmark og 

naturligvis Dansk Svømmeunion, mødes regelmæssigt og fastlægger 

den overordnede planlægning af EM. Til stor glæde for alle har stort 

set hele stævnegruppen fra EM i 2013 valgt, at de også i 2017 vil være 

med til at afvikle EM, hvilket betyder, at afviklingen af den svømme-

tekniske del omkring EM allerede nu er i trygge rammer.   

EM har fået sine offentlige bevillinger fra Region Hovedstaden og 

Københavns Kommune bevilliget, hvilket er med til at skabe et 

stærkt fundament for budgettet. Tilskuddet fra Sport Event Denmark 

er forhåndsgodkendt og tildeles endeligt i 1. kvartal af 2017. I forbin-

delse med budgetforhandlingerne i Københavns Kommune blev der 

bevilliget 1 million kroner ekstra til EM, øremærket til at aktivere EM 

igennem diverse sideevents i København.

I første halvår af 2016 har vores eventchef været rundt i landet og 

deltage i møder og tale med klubber, for at blive klogere på hvordan 

vi skaber det bedste EM for SvømmeDanmark. Sideløbende med 

besøgene rundt om i landet har der været udsendt et spørgeskema, 

hvor mere end 1000 personer fra SvømmeDanmark har tilkendegivet 

deres holdning til EM.

EM har i løbet af 2016 fået sin egen hjemmeside, Facebookside, Insta-

gramprofil og sit eget nyhedsbrev. I efteråret 2016 åbnede billetsalget 

til EM. Et billetsalg som er kommet godt fra land og forhåbentlig 

betyder, at der kommer mange tilskuere på lægterne i 2017. Som led i 

at få klubberne mest muligt med omkring EM, er der oprettet et kick-

back system til klubberne, ligesom de via EM-organisationen kan 

bestille gruppebilletter. 

I 2016 blev den endelige kontrakt med LEN underskrevet, og der 

blev afholdt den første inspektion med LEN i Royal Arena. Selvom 

arenaen først åbnede i starten af februar, er opstillingen til EM allere-

de ved at være fastlagt i samarbejde med LEN og stævnegruppen. 

Den 13. december blev der afholdt ”et år til EM starterpressemøde” 

i Royal Arena med alle VM-svømmerne. Udover at pressen på pres-

semødet kunne blive klogere på EM, blev den officielle EM-maskot, 

Dana, også præsenteret. Dana kommer i 2017 til at tage på rundtur i 

SvømmeDanmark, for at skabe glæde og begejstring frem mod EM.   

 

Én af mange glade prismodtagere ved Dansk Svømme Award 2016 – Hobro Svømmeklub. Foto: Stanko Lugonja.
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BILAG

BILAG 1
Afholdte kurser i perioden 2015-2016
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“Red-din-makker”

Livredderdommerseminar

Livredderdommer

Livredder - kommercielle

Erhvervslivredderdommer

ERC instruktør

Åbent vand træner

Diplomtræneruddannelse

Svømningens Træneruddannelse

Svømningens Grunduddannelse

Start2crawl

Teamdag - Babysvømning 3

Klubpakke

Hjælpetræner ll uddannelse

Hjælpetræner l uddannelse

Babysvømning 2

Babysvømning 1

  2015 
  2016

- 5 10 15 20 25 
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BILAG 2
Medlemsudvikling i tal for Dansk Svømmeunion i perioden 2001-2016 (kilde: DIF)

Medlemstal Medlemsvækst Medlemsvækst % Indbyggere Medlemsandel

2001 121.828 5.406.632 2,2533%

2002 122.924 1096 0,90% 5.406.632 2,2736%

2003 128.197 6273 4,29% 5.406.632 2,3711%

2004 127.882 -315 -0,25% 5.406.632 2,3653%

2005 124.976 -2907 -2,27% 5.406.632 2,3115%

2006 126.218 1243 0,99% 5.420.866 2,3284%

2007 126.847 629 0,50% 5.433.329 2,3346%

2008 123.451 -3396 -2,68% 5.475.791 2,2545%

2009 124.366 915 0,74% 5.511.461 2,2565%

2010 136.588 12222 9,83% 5.534.738 2,4678%

2011 146.103 9515 6,97% 5.560.628 2,6275%

2012 155.930 9827 6,72% 5.580.500 2,7994%

2013 170.639 14.709 9,43% 5.634.437 3,0285%

2014 178.047 7.408 4,34 % 5.627.235 3.1245%

2015 183.204 5.157 2,82 % 5.707.251 3,2114%

2016-tallene offentliggøres på hjemmesiden i uge 14.

BILAG 3
Medlemsudvikling i tal for de sportslige sektioner i perioden  

2009 – 2015 (kilde: DIF) 

Synkro Udspring Livredning Vandpolo

2009 155 780 1327 1636

2010 303 725 1326 1753

2011 232 569 1787 1688

2012* 243 817 1381 1686

2013 254 943 1213 1567

2014 274 1071 1255 1789

2015 288 1413 1627 1766

2012* er estimeret, da der ikke blev optalt for sektionerne det år.

2016-tallene offentliggøres på hjemmesiden i uge 14.

Foto: Vandpolosektionen
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BILAG 4
Oversigt over udviklingen af AquaCamps i perioden 2006 – 2016

BILAG 5
Oversigt over udviklingen i antal deltagere og antal 

arrangementssteder i Den Store Svømmedag 2003 – 2016 

To friske drenge på AquaCamp i Nivå Svømmeforening 2016. 
Foto: Dansk Svømmeunion

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal camps

13 16
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130    

Antal klubber

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

12 12
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26

30
34

42
48 48

50    52    

2015 2016

Antal deltagere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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2620

3485
3915
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5097

1344

5282  5439  

Antal deltagere

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3492

4878
4568

3343

4643 4717
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4896
4432
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6627
6999

Antal arrangementsteder

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

30

37 37 37 3738 38
31 33

52

28
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BILAG 6
Deltagerudviklingen for åbent vand-arrangementer i perioden  

2006 – 2016 

Deltagerudviklingen i TrygFonden Christiansborg Rundt og Krüger Stafetten

TrygFonden Christiansborg Rundt 2016. Foto: Jesper Westley.
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BILAG 7
Fatale drukneulykker 2001 – 2014, opdelt på hhv. rater pr. 100.000 befolkning og antal døde 
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    Antal druknedøde danskere or. 100.000 befolkning                   Antal druknedøde årligt, inklusive udlændinge

76

67

76

61

71 70 69

61

69

48
43

57
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Som ovenstående illustrerer, døde 59 personer i drukneulykker i 2014. 

Antallet er det højeste siden 2009, men dog lavere end alle årene fra 

2001-2009. Gennemsnittet for denne periode var 69 døde årligt og 63 

døde for perioden 2001-2013.

 

De blå søjler viser raten af drukneulykkesdødsfald i forhold til 

befolk¬ningens størrelse, opgjort som antal per 100.000 indbyggere. 

Da vi ser på antallet af dødsfald i forhold til befolkningens størrelse i 

Danmark, er kun medtaget druknedøde danskere (personer med fast 

bopæl i Danmark). Raten var i 2014 på 0,91 per 100.000 indbyggere 

mod 0,97 gennemsnitligt i perioden 2001 – 2013. 

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed.

2012

48

Foto: Michael Vienø.
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TILLÆG: INTERNATIONALE 
SPORTSLIGE 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 M. 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 M.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. 

Følgende svømmere var i finalen ud over medaljetagerne  

Navn  Placering Disciplin

Anton Ø. 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)Foto: Michael Vienø.
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EM JUNIOR 2016, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, UNGARN 
Drenge: 1998-2001 – Piger: 1999-2002

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
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KONKURRENCELIVREDNING

DLRG CUP, WARNEMÜNDE, TYSKLAND
SURF SKI:

Guld, damer, Katrine Zinck-Leth Espensen

BOARD RACE:

Sølv, damer, Katrine Zinck-Leth Espensen

OCEANWOMAN:

Sølv, damer, Katrine Zinck-Leth Espensen

VM, HOLLAND
SURF SKI:

5. plads, damer, Katrine Zinck-Leth Espensen

BOARD RACE:

7. plads, damer, Katrine Zinck-Leth Espensen

UDSPRING

EM, LONDON
Herrer: 

7. plads, Synkrotårn, Martin Bang Christensen og Andreas Sargent 

Larsen

EJM, KROATION
3 meter: 

Bronze, Andreas Sargent Larsen 

Platform:

5. plads: Martin Bang Christensen

3 meter (Synkro):

6. plads: Andreas Sargent Larsen og Martin Bang Christensen

NORDISKE MESTERSKABER, FINLAND
NORDISKE JUNIORMEDALJER:

Guld: Piger B 3 meter: Laura Valore

Bronze: Drenge C 3 meter: Willian Hay-Schmidt

Foto: ??

Foto: Jesper Westley.

ÅBENT VAND
NORDISKE  
MESTERSKABER, ESTLAND 

10 KM (SENIOR)
Herrer:

Bronze: Peter Mandrup Madsen

Damer:

Guld: Jackie Gade 

Sølv: Emma Wael 

Bronze: Lærke Toft Ruby

10 KM (JUNIOR)
Piger:

Guld: Jackie Gade 

Sølv: Lærke Toft Ruby

5 KM (SENIOR)
Herrer:

Guld: Peter Mandrup Madsen

Bronze: Magnus Andersen

Damer:

Guld: Emma Wael

Sølv: Lærke Toft Ruby

Bronze: Jackie Gade

5 KM (JUNIOR)
Drenge:

Guld: Mads Holm

Sølv: Phillip Krogh Brønnicke

Bronze: August Kirkeby

Piger:

Guld: Lærke Toft Ruby

Sølv: Jackie Gade

TRYGFONDEN KYSTLIVREDNING 
(IRB HOLD)
VERDENSMESTERSKABER I SEJLADS MED REDNINGSBÅDE  
– IRB 16-18.9 NOORDWEJK HOLLAND 

Holdet havde et super mesterskab og endte som nummer to i den 

samlede holdkonkurrence og slog undervejs klubber fra stærke 

livreddernationer som Australien, New Zealand, Storbritannien, 

Tyskland samt værtslandet Holland.

Medaljer 

SØLV 2 

BRONZE 2
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Protektor:  
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary

Dansk Svømmeunion er en del af 
Danmarks Idrætsforbund




