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Medlems- og Udviklingsafdelingens Dialogforum 

Referat 

Dato: 30. april 2017 

Mødetidspunkt: 13.00 – 15.00 

Mødested: Scandic Bygholm Park, Horsens – Mødelokale “Bøg” 

Deltagere: Maria Højkrog Andersen og Allan Nyhus, Hovedstadens Svømmeklub – Bo Rosenborg og Helle Hansen, Lyseng Svømmeklub – Christina Mørup Sørensen, 
Rønne Svømme Klub – Connie Højgaard, JGI Swim – Hans Hørmann, Region Midt – Henrik Bach, Horsens Svømmeklub – Hjørdis Klattrup, Frem Odense – Jørgen 
Andersen, Svømmeklubben Nord – Joan Jensen, Thisted Svømmeklub – Laila Holmskov, Slangerup Svømmeklub - Lars Kilhof, Solrød Svømmeklub – Lars Ole 
Jespersen, Herning Svømmeklub – Lars Rosenkrands Olsen, Kolding Svømmeklub – Mads Jørgensen og Nanna Grønbæk, Svømmeklubben KVIK Kastrup – Mads 
Skovgaard Nielsen, Nyborg Svømmeklub – Maj-Britt Mikkelberg, Herlev Svømning – Stig Boch, Silkeborg Svømmeklub - Stine Sørensen, Susanne Glasius Tischer og Lars 
Warm, Dansk Svømmeunions bestyrelse – Morten Hinnerup, Mette Skat Nielsen, Anna Katrine Sand, Tilde Kjær Kristensen og Flemming Sørensen, Dansk 
Svømmeunions administration. 

Inviterede: Patrick Lilius og Tobias Marling, Dansk Svømmeunion  

Afbud:  

Referent: Lene Madegaard og Caroline Kleemann Falster 

 

 
Nr. Punkt + evt. underpunkt Kommentar 

1 Moderne Svømning – hvor er vi 
nu? v/Patrick Lilius 

Patrick Lilius (Dansk Svømmeunion) fortalte om status på ”Moderne Svømning”. Power point vedlægges referatet. 
 
Visionen for ”Moderne Svømning” er, at den er fundamentet for svømmeundervisning i de danske svømmeklubber. 
 
Indholdet i ”Moderne Svømning” er:  ”Læringsmiljøer”, ”Underviserrollen”, ”Aktivitetshjulet”, ”Planlægning”, ”Udvikling af 
bevægelser i vandet”, ”Grundfærdigheder”, ”Livredning” og ”Stilarter”. E-bogen er bygget op med videoer og links. 
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Patrick Lilius (Dansk Svømmeunion) fortalte kort om de drøftelser som foregår i forhold til økonomi og hvordan betalingen for 
brugen af Moderne Svømning skal foregå. For tiden tales der om at tilbyde en klublicens, desuden vil der også være mulighed for 
enkelt salg. 
 
Nanna Grønbæk (KVIK) spurgte til, om det vil være muligt, at klubberne eventuelt kan bruge nogle af videoerne på egne 
hjemmesider? 
 

Lars Rosenkrands Olsen (Kolding) spurgte om bogen ikke kan være licensfri, for hvem skal kunne ”stjæle” den? Hertil svarede 
Morten Hinnerup (Dansk Svømmeunion), at vi betragter det som et produkt som der løbende er brug for at vedligeholde og udvikle 
på, derfor er der økonomi i det. 
Morten Hinnerup (Dansk Svømmeunion) fortalte videre, at vi planlægger at kunne anvende ”Moderne Svømning” fra 1. januar 
2018, samtidig med at den nye fælles Svømningens Grunduddannelse starter op. 
 
Connie Højgaard (JGI) spurgte om der er en sammenhæng mellem Moderne Svømning og AquaSchool? Hertil svarede Patrick 
Lilius (Dansk Svømmeunion), at det er muligt at linke mellem ”Moderne Svømning” og AquaSchool. 
Morten Hinnerup (Dansk Svømmeunion) fortalte, at optagelse af videoer til ”Moderne Svømning” har smittet af på AquaSchool, 
her er der blevet væsentlig flere videoer. 
 
Hans Hørmann (Region Midt) foreslog, at noget af den økonomi vi anvender på AquaSchool bør anvendes på Moderne 
Svømning. Bogen skal løbende udvikles og der er flere muligheder, for eksempel officialuddannelserne, PLUS aktiviteter 
(Vandpolo, Livredning, Udspring og Synkro). 
 
Lars Warm (bestyrelsen) spurgte om vi har vores egen platform, som vi kan anvende til andet og mere? 
Morten Hinnerup (Dansk Svømmeunion) fortalte, at den nye ATK bog til sportsafdelingen også vil blive lagt på denne platform. 
Desuden vil det være logisk at inddrage PLUS aktiviteterne. 
Lars Warm (bestyrelsen) foreslog, at vi bruger platformen til at fortælle klubberne hvordan man bygger den optimale svømmehal. 
Morten Hinnerup (Dansk Svømmeunion) nævnte, at vi skal udnytte de digitale muligheder og kan se mange muligheder, for 
eksempel officialkurser. 
 
Maria H. Andersen (HSK) har et ønske om en printvenlig version, så man trække figurer og modeller over i for eksempel 
powerpoint eller at modellerne og figurerne kan printes. Hertil svarer Patrick Lilius (Dansk Svømmeunion), at det er klart, at 
modellerne skal være konvertible. 
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Maria H. Andersen (HSK) spurgte om der er indtænkt en intro til en fælles forståelsesramme til Moderne Svømning.  
Hertil svarer Patrick Lilius (Dansk Svømmeunion), at det er der. 
 
Henrik Bach (Horsens) spurgte om den er læsevenlig på mobilen? Hertil svarer Patrick Lilius (Dansk Svømmeunion), at det ikke 
bliver en APP – men en web-bog. 
 
Hans Hørmann (Region Midt) opfordrede til, at vi husker at tænke langsigtet! 
 
Jørgen Andersen (Svømmeklubben NORD) nævnte, at det er vigtigt, at vi også kan anvende ”Moderne Svømning” til at fortælle 
forældrene om undervisningens formål og indhold. 

2 Status på projekt ”Alle skal lære 
at svømme” v/Tobias Marling 

Tobias Marling (Dansk Svømmeunion) fortalte om status på ”Alle skal lære at svømme”. Power point vedlægges referatet. 
 
Connie Højgaard (JGI) er bekymret for hvorvidt projektet kan tage arbejde fra svømmeklubberne? 
 
Allan Nyhus (HSK) spurgte om der er færre eller flere skoler som tilbyder skolesvømning i dag? Det kunne være fint at få samme 
undersøgelse igen til efteråret – et oplagt værktøj til klubberne, som de kan bruge i forbindelse med kommunalvalget. Hvordan kan 
man få bedre fat i forvaltningen – selv positive resultater bliver mødt negativt (for besværligt, for dyrt, hvad med lærerne). Kunne 
være godt at have nogle gode cases, også fra andre kommuner, som man som klub kan vise over for forvaltningen. 
Tobias Marling (Dansk Svømmeunion) svarer, at der kommer en ny undersøgelse af skolesvømning i 2017 på linje med den i 
2014. Folkeskolereformen siger, at man skal kunne sikre sig selv i vand (færdighed), man skal have haft mulighed for at opnå den 
færdighed – i vores optik er det blevet sværere at argumentere for, at man ikke skal have svømmeundervisning i skolen. 
 
Morten Hinnerup (Dansk Svømmeunion) fortæller, at når Syddansk Universitet er færdig med analysen, vil Dansk Svømmeunion 
kommunikere bredere ud omkring projektet – Anna Katrine Sand er ansat til at hjælpe med kommunikationen. 
 
Lars Olsen (Kolding Svømmeklub) nævner at svømmehallen drifter svømmeundervisning med kortvarige forløb, som trækker 
medlemmer fra svømmeklubben. Er der set en udvikling i, om kommunerne vil bygge flere svømmehaller, og evt. i forbindelse 
med skoler? 
 
Morten Hinnerup (Dansk Svømmeunion) svarer, at vi ikke ved nok endnu, men vi skal til at kigge mere på facilitetsområdet for at 
opnå større viden på området. 
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Maria Højkrog (HSK) spurgte til, hvordan der skal evalueres på småbørnsprojektet ”Blop” – hvordan kan der evalueres på selv 
organiserende aktiviteter? 
 
Morten Hinnerup (Dansk Svømmeunion) svarer hertil, at vi skal til at arbejde med at få flere voksne til at svømme mere i 
forbindelse med EM 2017, ud fra motivationen om, at hvis folk begynder at svømme mere og bedre, så kommer de måske ind i 
klubberne. Dermed kan vi som forbund og klub være med til at skabe flere medlemmer i svømmeklubberne via nye aktiviteter.  
 
Susanne Glasius (afgået medlem af bestyrelsen) fortæller, at ”Blop” bliver et super godt redskab til at hjælpe de utrygge forældre 
til at lære deres børn at svømme – blandt andet at droppe bælte og vinger. 
 
Nanna Grønbæk (KVIK) spurgte om værktøjskassen er klar til at blive taget i brug? 
 
Tobias Marling (Dansk Svømmeunion) svarer, at det ikke bliver en decideret ”hyldevare”, men vi tilpasser materialet ud fra casen. 
 
Mads Jørgensen (KVIK) nævner, at AquaSchool er et oplagt produkt til skolelærere. 
 
Connie Højgaard (JGI) spurgte om Dansk Svømmeunion kender til hvilke klubber, som står for al skolesvømning? 
 
Tobias Marling (Dansk Svømmeunion) svarer, at vi har et rimeligt billede, men organiseringen kan ændre sig fra år til år. Der er få 
kommuner, hvor skolerne står for al skolesvømning. 
 
Henrik Bach (Horsens) fortæller, at det kræver benhårdt arbejde for klubben at komme til at stå for skolesvømningen. Horsens har 
ansat en på fuld tid til at varetage og sælge svømmeundervisning. 

3 Samarbejde med DGI om 
uddannelser v/Morten Hinnerup 

Morten Hinnerup (Dansk Svømmeunion) fortalte om status på samarbejdet med DGI. Power point vedlægges referatet. 
 
Christina Mørup(Rønne) spurgte om det kræver, at man er medlem begge steder for at bruge kurserne. Hertil svarer Morten 
Hinnerup (Dansk Svømmeunion), at det er økonomisk fordelagtigt at være medlem begge steder, kursusprisen bliver billigere. 
 
Connie Højgaard (JGI) spurgte til placeringen af kurserne fremadrettet. Morten Hinnerup (Dansk Svømmeunion) svarer, at det 
bliver en god blanding af faste kursussteder og fleksibel valgte kursussteder. Vi skal sikre en fornuftigt udbud over hele landet. 
Den kommende tid skal vi afdække de ”sorte huller” på landkortet og udbyde kurser her. 
 
Tilmelding til Aqua Inspiration åbner mandag den 1. maj kl. 08.00. 
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4 Eventuelt Tak for denne gang 

 


