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Referat for Sportsafdelings områdemøde 

Sportsafdelings områdemøde 2017 

Dato: 30. april 2017   

Mødetidspunkt: 13.00 – 15.00 

Mødested: Scandic Horsens, Bygholm, Schüttesvej 6, 8700 Horsens 
Dirigent:   Michael Andersen 

Referent: Margit Beckmann  

 

 
Nr. Punkt + evt. underpunkt Kommentar 

1 Valg af dirigent Lars Green Bach (LGB) bød velkommen og fortalte kort om dagens program. Først skulle der vælges en dirigent.   
Sportsafdelingen forslog Michael Andersen, der er direktør i MA57 Consulting og tidligere direktør i Team Danmark 
 
MA fortalte, at vi i Danmark har ytringsfrihed, hvilket betyder, at vi kan udtale os, men ikke har pligt til at udtale os. MA vil 
imidlertid gerne opfordre alle mødets deltagere til at kommentere mødets forskellige punkter. Derefter fortalte MA, at 
Sportsafdelingens områdemøde var indkaldt efter de gældende vedtægter. MA gjorde opmærksom på, at mødet blev optaget, og 
at man skulle gå til talerstolen og oplyse navn og klub, hvis man havde noget at kommentere. 
 
MA gav ordet til LGB. 

2 Sportschefens beretning LGB fortalte, at den sportslige beretning var sendt ud til alle. Derfor gik han ikke i dybden med den på mødet.  
 
LGB gennemgik sin mundtlige beretning, hvor I kan se hele præsentationen her.  
 
LGB fortalte om de sportslige resultater og hvordan udviklingen var. Stort tillykke til alle for de flotte resultater. Særlig markant 
var, at der blev vundet guld ved samtlige internationale mesterskaber. Den tabel, der er vist i præsentationen viser de flotte 
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resultater. Det er vigtige placeringer, når vi bliver målt på sportslige resultater af bl.a. Team Danmark. Dansk svømning har vist, 
at de kan levere medaljer og resultater på internationalt højt niveau.   
  
Derefter talte LGB om strategi og handleplan ”Fra stolte resultater til nye fælles ambitioner”. Mange af jer har været en del af 
processen og har bidraget med gode og konstruktive kommentarer.  
Dette er en plan, der bygges ovenpå Dansk Svømmeplan 2016. Vi er altså ikke startet forfra. I kan læse mere her i 
præsentationen.  
 
Stævneudvalget har det overordnede ansvar for Mesterskabsudvikling i Danmark. 2016 har især handlet om at kvalitetssikre den 
nye mesterskabsstruktur, hvad fungerer godt og hvad skal gøres bedre i fremtiden. I samarbejde med Hovedstadens 
Svømmeklub, med Anne Marie Zinck og Jørn Leth-Espersen som centrale omdrejningspunkter, arbejdes der fortsat med 
implementering af anbefalingerne fra et ad hoc udvalg til at styrke event-delen af Danish Open. Faciliteterne i Bellahøj 
Svømmestadion sætter dog visse begrænsninger på, hvad der i praksis kan lade sig gøre.   
 
En anden arbejdsgruppe bestående af klubrepræsentanter er kommet med et forslag til et nyt koncept for DM for hold. Mia 
Hyldahl, Sigma Swim præsenterer det senere på mødet. Øvrige klubber vil blive inddraget via to dialogmøder (øst og vest). Mere 
om dette senere.  
 
Med alle de ændringer, der har været i mesterskabsstrukturen, har det været en fornøjelse at se klubberne gribe chancen til at 
lave noget, der er anderledes. Der prioriteres fra toppen, og der er en tydelig vægtning af seniorsvømmerne. Som årgangs-
svømmer skal man ikke møde det samme, som når er senior. Det var blandt andet nogle af de tilbagemeldinger, I kom med.  
 
Dommerudvalget ved Jens-Chr. Iversen (JCI): 
 
JCI henviste ligeledes til den skriftlige beretning.  
 
Dommerudvalget har fire hovedopgaver: 

• De er overdommere til alle unionens mesterskaber - lige fra senior, junior, årgangs, masters og nogle steder til 
områdemesterskaber. Der bliver bemandet med overdommere og startere, der vil være en del af teamet omkring 
stævnet, når det udføres.  

• De udfører bedømmelser og udviklingssamtaler for alle overdommere, primært unionsoverdommer, men også regions- 
og kluboverdommer. Dette for hele tiden at skabe udvikling, erfaring og sparring, så de kan forbedre sig. 
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• De indstiller til FINA-lister. Der er FINA-lister både for overdommere og startere. Således, at de kan indstille dommere til 
internationale stævner og derved få erfaring.  

• Der bliver planlagt seminarer for både øst og vest samt et nationalt unionsseminar, hvor alle overdommere - ca. 100 - 
har mødepligt. Derved har dommerudvalget mulighed for at sætte retningen for den kommende sæson og bruge det til 
erfaringsudveksling.  

 
Udover dette kommer der næsten daglig mails med indhold, som dommerudvalget skal forholde sig til. Ud over beretningen er 
der løbende projekter som mesterskabsstrukturen, der næsten er et udviklingsprojekt. Her har dommerudvalget været med til at 
give råd om afvikling af stævnet. 
 
Sideløbende er der samarbejdet med stævnekoordinatorerne. Noget, der går igen på samtlige stævner, er stævnekoordinatorer, 
overdommere og startere. Det er det team, sammen med de lokale, der er med til at afvikle et stævne. Samarbejdet med 
koordinatorerne utrolig vigtig. 
 
Et tema, vi også har talt med om er kommunikation på de sociale medier - kommunikation om regler og overdommere. Det er ok 
at blande sig i debatten, men her er det vigtig, at det er faktuelle oplysninger overdommerne kommer med. Det er vigtigt at få 
rettet misforståelser og få balance i debatten. 
 
Noget der er dukket op i forbindelse med kommunikation på sociale medier er ”Professionelle relationer mellem trænere og 
officials”. Dette bliver drøftet i et senere punkt.  
 
Vi har konstateret, at der er behov for en bedre kommunikation mellem overdommerne til stævner og trænere/lederne. 
Dommerudvalget har konstateret en udfordring, og det ønsker de at gøre noget ved. Derfor gruppedebat senere.     
 
Masterudvalget ved Helen Haas (HH): 
 
HH henviste ligeledes til den skriftlige beretning. Masterudvalget har en stor udfordring med at finde arrangør til mesterskaber. 
De arbejder på at finde ud af, hvorfor det er svært at få arrangører til at afholde mesterskaberne. Det kan have noget med 
godtgørelsen at gøre – eller på hvordan Mastersvømmere opfattes i svømmeklubberne. Nogle steder bliver de betragtet som 
breddesvømmere, og derfor bliver der ikke kigget på stævner til dem - og derfor får de ikke tilbudt stævnedeltagelse fra klubbens 
side.  
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Dog har Dansk Mastersvømning det godt, både nationalt og internationalt. De kommer altid hjem med gode resultater, uanset 
hvilken alder de har. 
 
MA gav herefter ordet frit til at kommentere den skriftlige beretning og de mundtlige beretninger, der havde været.  
 
Ingen kommentarer. Beretningerne er ikke til afstemning. 
 
MA gav ordet tilbage til LGB.  

3 Drøftelse af mål med 
dertilhørende handleplaner for 
afdelingen 
 

LGB fortalte, at vi bliver målt og vejet. Først er der VM 2017 i Budapest – langbane i juli/august. Målsætningen er 2 medaljer i 6 
finaler. Dernæst EM i Danmark i december. Der henvises igen til præsentationen her. 
 
Herefter fortalte LGB lidt om samarbejdet mellem de forskellige ben, vi står på. Som noget nyt er det vores konkrete mål og 
handlinger i vores egen strategi og handleplan, der skrives ind i masterplanen for samarbejdet med Team Danmark. Vi håber på, 
at den synergi der kommer, vil give en positiv effekt. 
 
Der er andre ting i Masterplanen - udover økonomi - i forbindelse med vores samarbejde med Team Danmark. Der er 
ekspertbistand til landsholdssvømmerne, og derudover nogle emner, der er blevet aftalt at indføre i aftalen. For eksempel super 
hydrofob badehætter, hvor der er en udviklingsafdeling på DTU, der gerne vil være med. Team Danmark synes, det har et 
innovationsperspektiv. Vi vil gerne være med, hvis det kan give vores svømmere bedre hætter - og dermed bedre præstationer. 
De nuværende badehætter har ikke haft en 100% tilfredsstillende pasform til alle vores svømmere, og har i nogle tilfælde givet 
anledning til stor frustration. Det vil være et interessant projekt, hvis det kan stables på benene - også i samarbejde med TYR.  
 
Det er yderligere beskrevet i folderen ”Fra Stolte resultater til nye fælles ambitioner”, der blev omdelt til orientering. 
 
Et emne, der ønskes at blive drøftet i stævneudvalget, er at have en jobbank i forbindelse med afvikling af stævner. Dette er 
ligeledes et punkt, vi ønsker klubbernes kommentarer til. Hvordan skal den se ud? Hvad skal den indeholde? Giv endelig 
stævneudvalget et praj, så det kan komme med i det videre arbejde.  
 
MA meddelte, at der nu var mulighed for at kommentere handleplanerne.  
 
Der var ingen kommentarer. 
 
Danske mesterskaber for hold – nyt koncept for DM-hold.  
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MA gav ordet til Mia Hyldahl, Sigma Swim og medlem af arbejdsgruppen for fremtidens koncept for DM-hold:  
 
På baggrund af Områdemødet 2016, blev der nedsat en arbejdsgruppe i samarbejde med Thomas Stub.  
Der blev udleveret nogle handouts, som kan ses her.  
Dialogmøder bliver en del af processen. Det forventes, at det nye koncept skal være færdig inden oktober 2017, hvor DM i Hold 
afvikles. 
 
Fremtidens DM hold-koncept, DMH Åben klasse. Det står flot beskrevet i præsentationen, dog vil man forsøge at ændre afsnittet 
fra fire til en fredag, to lørdag og en søndag, hvor man så håber at kunne afslutte med fælles afslutningsarrangement efter endt 
stævne. Der vil blive lagt op til, at finalestævnet altid lægges på Sjælland. Det er en tanke for åben debat. En anden ting, der skal 
tænkes over inden dialogmøderne i juni er, om hvordan pointet skal gives. 
 
Udvælgelsen til de mellemstore og små klubber er lidt anderledes. Her skal man blot komme med en tilkendegivelse om, at man 
gerne vil deltage. Indledende runde er regionalt i december 2017. Man prøver at holde den røde tråd. Så det er det samme for 
åbenklasse, som for små og mellemstore. 
 
For at gøre det mere spændende for klubberne, har de indlagt konkurrencer - udover blot at tage udgangspunkt i placeringerne 
eller FINA-point. Man kan blandt andet præsentere Årets holdkap, Herrehold, Damehold eller Årets klub – eller man kunne kåre 
Årets bedste udviklingsklub - målt på antal svømmere med højest antal point. Klubberne blev bedt om at tænke over dette – der 
er altid plads til gode ideer.  
 
Der henvises i øvrigt til præsentationen her   
  
MA henviste til kommentarer. 
 
Jesper Kallesøe, Herlev Svømmeklub: 
Et forståelsesspørgsmål: Kvalificerer de 18 hold sig hvert år via langbanemesterskaberne? 
Svaret er ja.  
 
Brian Marshall, Esbjerg Svømmeklub: 
Hvorfor skal DÅM være en del af konceptet for store svømmeklubber, når de generelt stiller junior og senior til DM-Hold? 
En anden diskussion er, når man ikke bor i København eller på Sjælland, men det kan altid diskuteres. Hvorfor?  
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MH – DÅM/junior/senior er for at skabe en rød tråd i divisionerne.  
 
Thomas Stub: Når man lægger pointsummen sammen fra de tre konkurrencer. De tre stævner vægter forskelligt. 
Årgangsmesterskaberne vægter ikke særligt meget og har derfor mindre betydning. Dette er for ikke at have for mange 
forskellige beregninger.  
 
Stævnet på Sjælland: Det handler om Finalestævnet for de mellemstore og små klubber. Vi er nødt til at have planlagt stævnet, 
men vi ved ikke hvilke klubber, der ender i finalen. Vi er dog ret sikre på, at der vil være klubber fra Sjælland. Stævnet i Åben 
klasse vil som i dag kunne søges.  
 
MA spurgte til flere kommentarer.  
 
MA fortalte, at JCI var inde på relationer til dommere og trænere. 
 
JCI præsenterede oplægget til den gruppedrøftelse, der var. Oplægget kan I læse i præsentationen her.  
 
MA gav udtryk for, at der havde været en god debat i grupperne. Herefter hørte vi de forskellige gruppers resultater. 
 
Gruppearbejde: 
 
Fire grupper 
Anders, H2Odense – De fik talt en del om de udstukne retningslinjer. 
Udpegning af officials er ofte de muliges kunst ude i klubberne. Vi mener at det oftest er de erfarne folk, der kommer ud til 
stævnerne. Det kan være svært at få Officials kabalen til at gå op, når de skal til stævner. Men det er sådan virkeligheden er.  
Det er heller ikke fair over for svømmerne, at klubberne ikke er med til at sikre en form for kvalitet. Det er brydningen mellem 
fuldstændige frivillige system, når det er officials og det professionelle, når vi taler udtalelser til internationale mesterskaber. Det 
er en udfordring og det kan der måske arbejdes med på en eller anden måde.  
Dommerstanden i Danmark er generel rigtig god, dog med enkelte undtagelser. Dialog fra OD side og overbærenhed, er rigtig 
godt, fungere rigtig godt og er rigtig vigtig. Det er god udvikling der er på vej, at OD tager en dialog med træneren, dog ikke, når 
alle parter er mest oprevet, men bagefter. Før en protest.  
Klubledere bør aktiveres hvis ansatte eller frivillige i foreningen ”forfølger” dommere på nettet.  
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Få personer bør stækkes en smule og det er både dommerudvalget og klubledere at tage ansvar. De opfordrede til dialog i rette 
forum, Teknisk møde, på kanten, inden stævnet, efter stævnet det skal de ansatte ligeledes opfordres til. De kunne godt se en 
tradition for ”tak for kampen” kultur blive opbygget. Hvor mange har set en træner gå hen til dommeren og siger tak for kampen 
efter et stævne. Hvor mange svømmere gør det. Det var en kultur de godt kunne tænke sig for at vise respekt for det arbejde, der 
bliver udført. 
 
John Larsen, Aalborg – Deres gruppe var inden på nogle af de samme ting. De ønsker ikke at acceptere det dårlige sprog på de 
sociale medier. Det skal der en stor tyk sort streg under. Det er helt uacceptabelt. Man er nødt til at italesætte det og få en dialog 
ellers fortsætter det. Det foregår i hele samfundet. Det bør have en konsekvens. 
Det er en god idé med dialog med at mødes med trænere og overdommere i mellem – det er rigtig vigtig.  
Tak for kampen lyder som en god og spændende ting. 
Vi har alle udfordringer med officials, hvem det er. Det største problem ligger i Modul 2, den kan være ældgammel. Bør der ikke 
indføres regler for hvor gammel en uddannelse kan være? OD bliver evalueret hvert år. Hvis man kunne få mere efteruddannelse 
ind. Men det er jo de muliges kunst.  
 
Lars Hededal, Vejle Svømmeklub. Han kan konstatere, at de i hans klub har en rigtig god snak med OD. De havde Mads Hansen 
med, International træner hjemvendt fra Canada. Citat: Der dømmes ikke hårdere i Danmark end der gøres internationalt. Der 
dømmes efter de regler, der skal dømmes. Det var rigtig rart at høre. De talte om nogle af de oplevelser de havde, når der blev 
rettet i mod OD, men lige så meget klubbernes frustration i mellem, når en official havde set disket den enes den enes barn og 
det ender på de sociale medier. De mener, der er en nogenlunde god kommunikation med OD via de tekniske møder at få 
kommunikeret det ud omkring regler. Han vil som OD meget gerne have dialogen på rette tidspunkt.  
 
Stig Härstedt, Kvik Kastrup. Den sidste gruppe er helt enig i problemstillingen. De har selv har oplevet det der ikke er den 
reglementerede respekt mellem officials og de andre. Der er et par forslag til, hvad man kan gøre. 
 
For eksempel i forbindelse med mesterskaber, have et teknisk møde og et trænermøde. Dvs. man står med øjenkontakt.  
Som det er i dag oplever man nogle gange, at det er en holdleder, der måske ikke er mest erfaren, der skal tilbage og fortælle 
træneren, hvad der bliver aftalt.  
Hvis en OD oplever for meget uro på lægterne, så indkald til et trænermøde på et passende tidspunkt under mesterskabet.  
 
Generelt oplever de, der er en god dommerbedømmelse i Danmark. Men enkelte gange kan en beslutning træffes hurtigt. Men 
måske skal man lige trække beslutningen lidt. Tempoet er måske ikke altid så vigtig.  
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Det er helt uacceptabelt, at trænere ikke opfører sig ordentligt på de sociale medier, så er det klubbens ledere, der skal 
underrettes. Forslag om en spørgerunde for eksempel hver tredje år om, hvad trænerne opfatter de egentligt. Det er nemt at lave 
på en survey monkey. Således at man kan få en fornemmelse af deres diskussioner.    
Generelt ønske om den samme linje. Det ene stævne er den hård og næste stævne blød. Men det er gruppen sikker på, der 
arbejdes på.     
 
JCI takkede fordi de tog debatten op. Gruppen ser alvorligt på dette område og vil gå rigtig langt for at forbedre dette. Der er 
kommet mange gode input, som gruppen vil tage med videre sammen med sportsafdelingen.  
JCI har møde med trænerne på onsdag og deltager på Clinic i efteråret.  
 

4 Orientering om afdelingens 
økonomi 
 

LGB fortalte at økonomien var blevet gennemgået på Generalforsamlingen. Men han ville gå lidt mere i dybden med 
Sportsafdelingens regnskab. Se den præsentation LGB benyttede via dette link.  
 
LGB gennemgik tallene for økonomien. LGB dykkede ned i nogle af de væsentlige tal.  
Spørgsmål var velkomne på mødet eller på andre tidspunkter. 
 
Brian Marshall, Esbjerg: Hvad er der på budgettet vedrørende Elitecenterdrift?  
LGB, Elitecenterdrift dækker over driftsomkostninger til NTC, der ikke er dækket af aftalen mellem Team Danmark og 
Københavns Kommune om NTC. Det kan fx være, leje af baner/svømmehal andre steder, når Bellahøj Svømmestadion fx skal 
renoveres. Det er ikke en del af aftalen.   
 
MA: Dette var en orientering og der var ikke yderligere spørgsmål. Herefter blev økonomien taget til efterretning.  
 

5 Valg af udvalgsmedlemmer 
 

Valg af udvalgsmedlemmer  
a) To udvalgsmedlemmer til stævneudvalg: 
 Jan Hansen Køge Svømmeklub afgår efter tur. Er villig til genvalg. 

 Rasmus Vilsgaard, Lyngby Svømmeklub afgår efter tur. Er villig til genvalg. 
b) En leder af dommerudvalget vælges for to år i ulige år 

 Jens-Christian Iversen afgår efter tur. Er villig til genvalg. 
c) To medlemmer af dommerudvalget vælges for en toårig periode 
 Lars M Frederiksen afgår efter tur. Er villig til genvalg. 
 Per Kirkegaard afgår efter tur. Er villig til genvalg.  
d) En leder af mastersudvalget vælges for to år i ulige år 
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 Helen Haas afgår efter tur. Er villig til genvalg. 
e) Et medlem til mastersudvalget for en toårig periode 

En vakant post. Sportsafdelingen indstiller Jan Clausen, Aalborg Svømmeklub til valg.  
 
Da der ikke var stillet modkandidater op blev alle valgt. Tillykke.  

 

     Eventuelt MA: Der var ingen, der ønskede ordet til eventuelt. Takkede for god ro og orden. 
 
LGB takkede alle for deres deltagelse, for dem, der altid engagere sig i det løbende arbejde for dansk svømmesport. Det betyder 
meget. Tak til Michael for at styre slagets gang.   
 
 
 
 
 
 

                                            
______________   ______________ 
Michael Andersen   Margit Beckmann 
Dirigent    Referent 
 

 


