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Indledning  
Der er et par ting, der springer i øjnene, når vi ser tilbage på 2011. Det forpligtende samarbejde og dermed Danmarks Idræts-
Forbunds udviklingspulje har sammen med Svømmeplan 2016 og eliteklubledernetværket i stor grad haft bestyrelsens 
bevågenhed og dermed lagt beslag på megen tid og mange konstruktive processer i løbet af året.  
 
DIF`s udviklingspulje er blevet oprettet med det formål, at DIF og specialforbundene i fællesskab kan igangsætte initiativer, der 
tjener til at sikre at specialforbundene får mulighed for at øge antallet af medlemmer, skabe større synlighed og profil omkring 
DIF og specialforbundenes arbejde, eksternt som internt samt at løse nogle samfundsmæssige opgaver.  
 
Det er indskrevet i Danmarks Idræts Forbunds politiske program for perioden 2011 – 2014 med disse overskrifter 
 

- DIF vil få flere til at dyrke idræt 
 

- DIF vil udvikle frivilligheden i idrætten 
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- DIF vil styrke idrættens samfundsmæssige ansvar 
 

- DIF vil værne om og styrke mangfoldigheden i idrætten 
 
I Dansk Svømmeunion har vi arbejdet på øge antallet af medlemmer såvel som klubber i 2011. Ved årets slutning kunne vi 
notere os en fremgang på ikke mindre end 28 klubber. Målet var 25 for 2011. Det må imidlertid aldrig blive et mål i sig selv. Så 
bliver det bare bureaukrati og regneark og god argumentation politisk, når Folketinget i 2014 skal tage beslutning om støtten til 
diverse organisationer – herunder Danmarks Idræts Forbund. Det vil være tomt udelukkende at tænke i nøgne tal. Det 
væsentlige er hvad medlemmerne ønsker eller hvad vi har på vore hylder, som vi har udviklet os frem til at tilbyde og tillige et 
spørgsmål om at gøre det hele lettere at administrere.  
 
Vi er i og med den ændring i organisationen vi besluttede med virkning fra 2008 blevet i stand til at koordinere vore indsatser. 
Vi kan arbejde strategisk. Vore svømmere går fremad med stormskridt på den internationale scene og talentarbejdet 
nedenunder er funderet meget flot. Vi har vundet kampagnen ”Kvinder på toppen” under Danmarks Idræts Forbund. 
Kystlivredningen og samarbejdet med Trygfonden har udviklet sig og er blevet meget synligt over hele landet. Det er nu vore 
folk man spørger til råds om badesikkerhed. Vi har haft stor succes på åbent-vand-satsningen og meget andet.  
 
Dansk Svømmeunion påtager sig i meget høj grad et samfundsmæssigt ansvar i og med den almindelige 
svømmeundervisning og ikke mindst vores indsats inden for livredningen. Men det, der også kendetegner alle vore 
vandaktiviteter er, at det er sjovt at dyrke dem – meget sjovt endda. Vore sportslige aktiviteter byder på mange udfordringer og 
vi har dygtige fagpersoner til at videregive deres viden og erfaringer. Nogle vil ”gå efter guldet”. Dem hjælper og støtter vi men 
vi skal også huske på, at det ikke udelukkende er et mål for alle, at det skal være nær ved 100 procent perfektionisme. Mindre 
kan også gøre det. Det vi egentlig ønsker at sige fra bestyrelsen er, at vi tilsammen besidder en meget stor faglighed i Dansk 
Svømmeunion. Denne faglighed kan komme endnu flere til gode i alle aldre og ude i alle områder af landet ikke mindst også i 
skolerne. 
 
Sammenfattende kan vi glædes over, at omverdenen – de øvrige specialforbund, DIF, Team Danmark og ”den almindelige 
dansker” -  ser   på Dansk Svømmeunion som et succesrigt specialforbund, hvor der er orden i tingene, fine resultater og god 
udvikling men samtidig som et forbund, hvor bølgerne af og til går højt.   
 
Således har eliten i dansk svømning altid været i fokus. Ikke mindst inden for de senere år, hvor vi  er begyndt at markere os 
blandt de allerbedste. Vi ønsker at markere os og vi er blevet opmærksomme på, at det vil klubberne også. Det er et godt 
udgangspunkt for fortsat udvikling. Året 2011 har været året, hvor vi for alvor kom i dialog med klublederne i de fleste af vore 
stærkeste eliteklubber i eliteledernetværket. Disse dialogmøder har været positive for dansk svømning. Det er god inspiration, 
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når vi mødes og det er nødvendig sparring. Der er megen stor lydhørhed, når en klub præsenterer sig selv og det efterfølges 
altid af en konstruktiv debat. Man inspirerer hinanden til videre udvikling og det ses tydeligt for os centralt, at der er stor 
udvikling i mange klubber og startfællesskaber. Vi ser også klubber, der tør gå nye veje. Det store tema i forbindelse med 
eliteklubledernetværket i 2011 har været arbejdet med DANSK SVØMMEPLAN 2016.   

Dansk Idræts Økonomi 
 
Den økonomiske situation i dansk idræt – og her tænkes primært på Danmarks Idræts Forbund og Team Danmark – er i 2011 
ved igen at være normaliseret efter nogle økonomisk turbulente år. For DIF vil regnskabet for 2011 nok udvise et underskud, 
hvilket dog har været planlagt og budgetteret. Udsigterne for 2012 og de nærmeste år er mere positive, men der er stadig 
væsentlige usikkerhedsfaktorer, primært i udviklingen af de fremtidige indtægter fra Danske Spil, som efter vedtagelsen af den 
liberaliserede spillelovgivning alene skal komme fra overskuddet af Tips- og lottoomsætningen samt fra Klasselotteriet. De 
mere væddemålsorienterede spil som Oddset og Poker og lignende spil, som er i konkurrence med andre bookmaking- og 
bettingfirmaer indgår ikke længere i beregningsgrundlaget. Så overskudsandelen fra Danske Spils gamle traditionelle spil 
bliver afgørende for de fremtidige indtægter til DIF og dermed specialforbundene. Vi forventer dog, at DIF som lovet fastholder 
en løbende pristalsregulering på minimum 2 % af det samlede bloktilskud, hvorefter Dansk Svømmeunions andel heraf  
afhænger af vores aktivitetsniveau i forhold til DIF’s fordelingsnøgle. Men også andre af DIF’s normale ydelser til 
specialforbundene kan komme til diskussion, såfremt niveauet på Danske Spils overskud ikke udvikler sig i samme takt som 
den generelle prisudvikling. 
Og så tyder meget på, at kulturministeren vil øge fokuseringen på idrættens måde at administrere de tildelte midler på frem 
mod 2014, hvor hele tipsmiddel fordeling skal forhandles på ny. 
Den generelle økonomiske situation for mange specialforbund og klubber er fortsat svær, dels på grund af de seneste års 
reduktioner, men også de reducerede sponsorindtægtsmuligheder, som primært berører de mest eksponerede idrætter. 
 

Dansk Svømmeunions Økonomi 
 
Egenkapitalen er blevet styrket væsentligt de seneste år, og den nødvendige bufferkapital, som det har været bestyrelsens 
målsætning at opbygge, er nu ved at være realiseret. Et økonomisk sikkerhedsnet, som sikrer, at vi også i de kommende år 
kan holde et højt aktivitetsniveau med nyudvikling og samtidig tillige have råd til fortsat sportslig succes. 
Vi har i 2011 ikke brugt alle de øremærkede midler fra rekordoverskuddet i 2010, men har fortsat betydelige midler fra sidste 
års regnskab samt yderligere fra dette års overskud hensat til allerede igangsatte eller planlagte aktiviteter eller 
udviklingstiltag.  



4 
 

Konkluderende må det siges, at 2011 har været et forrygende år for Dansk Svømmeunion – også rent økonomisk. 
De kommende år kommer til at stille nye store udfordringer til indtægterne og prioriteringen deraf. 
Svømmeplan 2016 skal opstartes og finansieres. Der arbejdes derfor ihærdigt på at finde nye indtægtskilder, og ikke mindst 
jagten på en hovedsponsor er intensiveret, nu hvor de sportslige resultater – og vel også fremtidsudsigter - aldrig har været 
bedre.  
 

Samarbejdet med DIF – Udviklingspuljen  
Pilotprojekt i skolesvømning 
Kravene til svømmeundervisningen i de danske folkeskoler er fra Undervisningsministeriet ikke konkretiseret godt nok til at alle 
kommuner i Danmark ser det som et krav, at der skal undervises i svømning i vand. 
Selvom 88 % af de danske kommuner tilbyder deres skoleelever svømmeundervisning, stiller Dansk Svømmeunion og 
Danmarks Idræts-Forbund sig ikke tilfredse med denne procentdel. Der skal arbejdes videre med dette tal, så det meget gerne 
ender på 100 %. Derfor er der blevet igangsat et pilotprojekt i tre kommuner, der skal undersøge mulige måder at håndtere 
svømmeundervisning i Folkeskolen. 
 
 
Intet krav om vand i forbindelse med påbud om svømmeundervisning  
Alle kommuner i Danmark er forpligtet til at tilbyde svømmeundervisning jævnfør ”Fælles Mål 2009” fra 
Undervisningsministeriet. Disse mål giver meget brede rammer for svømmeundervisningen, hvilket kommer til udtryk i den 
undervisning, som forestås i de enkelte kommuner. Af målene fremgår det, at eleverne blot skal have kendskab til hvordan 
man blandt andet sikrer sig selv i vand, og ikke at eleverne skal modtage undervisning i vand. Dette har medført, at nogle af 
de danske kommuner simpelthen fravælger at undervise eleverne i vand. 
 
 
Pilotprojekt med fokus på samarbejde lokalt mellem svømmeklub og skole 
Dansk Svømmeunion og Danmarks Idræts-Forbund har igangsat et pilotprojekt i samarbejde med Syddansk Universitet 
omhandlende skolesvømning.  
Projektets første del har indebåret en undersøgelse af hvordan de danske kommuner griber skolesvømningen an. 
Undersøgelsen viser, at 88 % af de danske kommuner tilbyder deres elever svømmeundervisning i vand. De resterende 
kommuner giver begrundelsen, at kommunerne ikke har en svømmehal eller at skolerne selv har fravalgt muligheden for at 
svømme, som argument for at have afskaffet svømmeundervisning i vand.   
Anden del af pilotprojektet var en praktisk del, hvor Odense, Aalborg og Faaborg-Midtfyn Kommune indvilgede i at deltage. 
Instruktører fra lokale svømmeklubber forestod i disse kommuner svømmeundervisningen af et udvalgt elev-hold på enten 
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fjerde eller femte klassetrin, som led i elevernes almindelige skoleskema. Denne praktiske del af projektet løb fra skolestart i 
august til juleferien i december måned 2011. 
 
 
Evalueringsrapport af pilotprojektet 
I løbet af projektperioden, som forløb frem til skolernes juleferie 2011, kom forskere fra Syddansk Universitet på besøg i 
svømmehallerne med henblik på at observere undervisningen. Syddansk Universitet fulgte således både skolernes egen 
svømmeundervisning og den undervisning, som svømmeklubbernes instruktører havde overtaget.  
Det forventes, at analysen af projektet kan præcisere hvilke barrierer, der er ved at lade lokale svømmeklubber overtage 
ansvaret for svømmeundervisningen. Barrierer, der både indebærer de juridiske (eksempelvis arbejdsgiver-, ulykkes- og 
ansvarsforhold), de politiske (udlicitering af opgaven, tildeling af svømmetid med mere), de praktiske (klubforudsætninger, 
transport mellem skole og svømmehal med mere) samt øvrige forudsætninger forbundet med at lade lokale svømmeklubber 
overtage opgaven.  
 
Ligeledes forventes det, at analysen kan præcisere hvilke muligheder, der er forbundet med at lade svømmeklubberne forestå 
svømmeundervisningen, herunder især de økonomiske, set i lyset af den anstrengte kommunale økonomi. 
I skrivende stund er evalueringen af pilotprojektet endnu ikke færdiggjort, men det ventes, at Syddansk Universitet vil stå klar 
med en evalueringsrapport i april måned 2012.  
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Medlemsoversigter 
 

 
Oversigt over antallet af medlemsklubber i Dansk Svømmeunion 2003-2011 
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Grafisk oversigt over antallet af medlemsklubber i Dansk Svømmeunion i perioden 2003-2011 (Kilde: DIF) 

 
 
Nye medlemsklubber i Dansk Svømmeunion i 2011 

 
 
Oversigtskort over de nye medlemsklubber i Dansk Svømmeunion 2011 
 
16 specialforbund har indgået samarbejde med DIF om 
udviklingsprojekter 
DIF har afsat op til 15 millioner kroner om året de kommende tre år til 
udvikllingsprojekter i specialforbundene. Indtil videre har DIF indgået 
samarbejde med 16 specialforbund omkring udviklingsprojekter, der alle har til 
hensigt at styrke idrætten bredt ved at skabe bedre idrætstilbud til hele 
befolkningen. 
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Dansk Svømmeunion og Dansk Golf Union var de første to specialforbund, som DIF indgik et sådant samarbejde. 
Dansk Svømmeunion og Danmarks Idræts-Forbund 
Samarbejdet har overordnet set til hensigt at gøre DIF-idrætten endnu stærkere og endnu mere synlig for den danske 
befolkning. Det handler om at få flere medlemmer, flere medlemsklubber og en endnu skarpere samfundsmæssig profil. 
 
I 2011 fik Dansk Svømmeunion 28 nye medlemsklubber: 
Østervrå IF svømning Lemvig Svømmeklub  Sæby Svømmeklub 
Frederikhavn KI Gjellerup Svømmeklub Vejlby IK svømning 
Ringkøbing Svømmeklub Skals GF svømning Viborg Vandglad 
Kronjylland Svømmeklub Bramming Svømmeklub Faaborg Havsvømmere 
Rødekro Svømmeklub Vamdrup If´s svømmeafdeling Munkebo Svømme- og kondiklub 72 
Ledøje-Smørum Svømmeklub Måløv IF svømning Faxe Svømmeklub 
Tvs Tårnborg Idrætsforening Vemmelev SG&I Islev motionisterne 
Stidsholt IF svømning Bording Svømmeklub Bjerringbro Svømmeklub 
Hårby Svømmeklub Jyderup Svømmeklub Suså Svømmeklub 
Jungshoved IF svømmeafdeling   
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Udviklingen af Aquacamps de seneste 5 år 
Klubber 2006 2007 2008 2009 2010 
            
Herning Svømmeklub     79 191 193 
AGF 54 55 126 212 200 
West Swim, Esbjerg 44 39 50 65 83 
Holbæk Svømmeklub   31 33     
Køge Svømmeklub     103 121 121 
AIA-Tranbjerg, Århus 61 47 29     
Birkerød Svømmeklub     155 165 180 
Auning Svømmeklub     50     
Store Heddinge Svømmeklub     50 70 65 
Allerød Svømmeklub 175 174 175 165 218 
GI-40 Hermes 69 81 111 123 190 
Holstebro Svømmeklub 40 60 59 61 62 
Fredericia svømmeklub/Delta Svøm         62 
Vejle Svømmeklub   46 54 75 106 
Ringe Svømmeklub 44 36 45 52 60 
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Horsens Svømmeklub 63 35 64 77 67 
Farum Famile Svøm/Furesø     31 43 42 
Skanderborg Svømmeklub     35     
Pingvinen Støvring     50 63 60 
Hobro Svømmeklub       45 91 
Slagelse Svømmeklub     45 100 66 
Haderslev Svømmeklub 74 73   63 65 
Lyngby svømmekub 30 35   123 194 
Orient Svømmeklub 20 22   51 60 
Hillerød Svømmeklub       64 66 
Lystrup svømmeklun       35 92 
Slangerup Svømmeklub       22 90 
Næstved Svømmeklub       35   
O.S.L.F.       23 66 
Asnæs Svømmeklub         21 
SK Syd         15 
Odense Svømmeklub         51 
Vildbjerg Svømmeklub         34 
            
efterår+vinter camp   321   115   
            
I alt 674 1055 1344 2159 2620 

 

Faciliteter 
Dansk Svømmeunion ser med bekymring på nedlæggelse af svømmehaller, lukning af skolesvømning og også på store og 
dyre prestigeprojekter af svømmehaller og vandkulturhuse. Vi forstår behovet for rekreative faciliteter, men ikke hvis det går ud 
over funktionaliteten af svømmekomplekset. Med igangsætning og færdiggørelse af en række store vandkulturhusprojekter 
kan vi konstatere, at det ikke er den økonomiske formåen der mangler, men i høj grad den politiske vilje til at renovere og 
udbygge de nuværende faciliteter egnet til vandidræt og læring i vand. 
Udvalget har arbejdet med projektet 2521SimplySwimming, udviklet over 5 år af det Hollandske Svømmeforbund, med det 
formål at få skabt mere svømmevand til idræt og læring. Projektet dokumenterer, at det kan lade sig gøre at bygge moderne 
nøglefærdige, energirigtige svømmeidrætsanlæg i omegnen af 30 millioner kroner. Med deres 25x21 baner og 
hæve/sænkebunde er det anlæg som er særdeles velegnet til svømmeidræt og læring i vand. 
Udvalget vil fremover forsætte sit arbejde for at ingen idrætsegnede svømmehaller nedlægges, at lokale svømmeklubber 
støttes til at overtage driften eller ejerskabet af lokale svømmehaller og at den politiske dagsorden omkring støtte til 
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svømmeidrætsfaciliteter bliver mere afbalanceret og med større fokus på læring og idræt i vand, samt fællesskabet omkring 
svømning som idræt.   

Kursusafdelingen 
Kursusafdelingen har i 2011 haft en fremgang på 600 deltagere. Fremgangen ses tydeligst på officialskurserne samt på 
træneruddannelsen. 
 
Kursusafdelingen i tal: 
Aktivitet     Deltagerantal Deltagerantal 
      2010   2011   
Babysvømning   41   47   
Efterudd. for livredningsdommere 18   0   
Livredningsdommere 33   38   
Livredningsdommer seminar 49   0   
ERC     8   21   
Bassinlivredderkursus 0   32   
Hjælpeinstruktør   108   69   
Inspirationskursus   0   120   
Klubpakkekursus   0   22   
Leg med Udspring   16   8   
Modul 1 – Tidtager   706   1002   
Modul 2 - Mål-bane og 
vendedom 305   430   
Modul 3 – Starter   63   70   
Modul 4 - Ledende tid og mål 71   78   
Modul 5 – Speaker   12   14   
Modul 6 - Stævnesekretær 58   49   
Modul 7 – Overdommer*   15   47   
Svømningens Grunduddannelse 190   209   
Svømningens 
Træneruddannelse 33   82   
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Vandaerobic/Zumba 25   28   
Vandleg - sjov i vand 13   0   
WinGrodan 1   49   41   
WinGrodan 2   32   25   
Samlet deltagerantal 1845   2432   
*Inkl. efteruddannelse af overdommere 
 
Kursusafdelingen har en ambition om løbende at udvikle, vedligeholde og tilpasse sine kurser til foreningernes behov.  
Kursusafdelingen vil fremadrettet sætte fokus at styrke kompetenceudviklingen af de frivillige trænere og ledere i idrætten. 
Fremadrettet skal de frivillige i højere grad tilgodeses gennem uddannelser, der ikke bare styrker deres karrierer internt i 
idrættens verden, men som også giver et rygstød i deres civile karrierer eller studier. Disse uddannelser skal selvfølgelig 
kunne gennemføres for så få midler som muligt. 
Kompetenceudvikling i Dansk Svømmeunion handler om eksempelvis udvikling af de personlige egenskaber, organisering af 
idrætstilbud for nye målgrupper, viden om børns motorik, forståelse af svømningens position i samfundet eller redskaber til 
god mødeledelse.  
 

Re-design af hjemmesiden 
 
Dansk Svømmeunions hjemmeside – www.svoem.dk – har længe trængt til et ansigtsløft i form af et nyt redesign. Den gamle 
hjemmeside er med årene blevet udbygget med ”lag på lag” af nye informationer, som helt naturligt har medført, at det til sidst 
blev svært at navigere rundt og finde relevante data. Det har derfor været et klart mål at få gennemgået indholdet med kritiske 
øjne og dernæst få skabt en ny logisk informations-arkitektur for hjemmesiden. 
Denne proces er netop afsluttet i marts måned, og fra den 18. april vil det være muligt for alle at se det færdige resultat på 
www.svoem.org (bemærk den nye adresse, hvor .dk er udskiftet med .org). 
Processen har været spændende og ikke uden udfordringer. Disse har vi forsøgt at løse løbende og har fået hjælp fra 
professionel side. Her har det ikke mindst været givende at få foretaget en bruger-test, hvor repræsentanter fra 
SvømmeDanmark med forskellig baggrund og interesse, har vurderet hjemmesiden, på et tidspunkt, hvor der stadig var 
mulighed for tilretninger.    
 
Som det fremgår af vores kommunikationsstrategi, så er det en klar intention, at hjemmesiden, som udgør en central platform 
for den interne kommunikation, skal tilbyde gennemskuelig og målrettet information for den enkelte målgruppe. Vi håber, at vi 

http://www.svoem.dk/
http://www.svoem.org/
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er kommet dette et stort skridt nærmere med den redesignede hjemmeside og at SvømmeDanmark – særligt vores 
medlemsklubber – vil finde gavn og glæde i at bruge den.  
 
Da vi drøftede hjemmesidens fremtid på møder i 2010, dukkede der imidlertid en ny idé op, som vi besluttede også at springe 
ud i, da vi nu var i gang med at tale webløsninger. 
Idéen var, at vi, som Danmarks paraplyorganisation for svømning, burde være initiativtagere til at få skabt en web-platform, 
hvor målet skulle være at brande konkurrence- og elitesvømningen i Danmark. Hjemmesiden skulle ikke fungere som Dansk 
Svømmeunions forlængede talerør, men derimod have sin egen selvstændige identitet. Som sagt, så gjort. 
 
Hjemmesiden har fået navnet SvømmeSport og webadressen www.svoem.dk 
Også denne hjemmeside offentliggøres den 18. april.  
Det er meningen, at denne hjemmeside skal sætte fokus på tre overordnede områder: konkurrence-/elitesvømning, åbent 
vand og konkurrencelivredning. Mens de to sidstnævnte primært er sæsonbestemte, vil svømningen fylde forholdsvis meget 
året rundt. 
Hjemmesiden adskiller sig fra Dansk Svømmeunions hjemmeside ved, på sigt, at skulle være udelukkende kommercielt 
drevet. Således skal der her tjenes penge hjem via bannersalg og dermed via optimal trafik på sitet. Det stiller store krav til 
indholdet at generere tilbagevendende trafik. Derfor har vi ansat to studentermedarbejdere, som skal sikre, at der vil være nyt 
at læse hver eneste dag. Og med nyt menes ikke blot links til andres nyheder, men derimod SvømmeSports egenproducerede 
nyheder (som både kan være tekst og video).  
Det er et stort spring, vi har taget, føler vi, men vi tror samtidig på, at det er den rigtige beslutning, vi har truffet. Der er 
naturligvis blevet skelet meget til, hvad andre specialforbund i Danmark har gjort hidtil. Her må vi konstatere, at vores handling 
synes ganske enestående. Således har vi i vores undersøgelse kun fundet et enkelt specialforbund, der både driver en 
hjemmeside for organisationen (primært medlemsklubber) og samtidig er initiativtager til en kommercielt drevet hjemmeside 
for alle individuelt interesserede, nemlig Dansk Golf Union.  
 
Vi håber, at SvømmeSport vil komme godt fra start, og at der vil være stor interesse for hjemmesiden. Her vil det være muligt 
at kommentere på alle nyheder, der lægges ud, hvilket forhåbentlig kan skabe rammer for gode diskussioner og 
holdningstilkendegivelser. 
   
SvømmeSport hjælpes økonomisk i gang i 2012, men fra 2013 er det målet, at sitet drives udelukkende via bannersalg. Det vil 
sige, at udgifter på såvel drift som lønninger til studentermedarbejdere skal dækkes af sitets egen trafik.    
 

http://www.svoem.dk/
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Politiske programmer 
Bestyrelsen i Dansk Svømmeunion arbejder i øjeblikket på udarbejdelsen af det politiske program for perioden 2012 til 2016. 
Programmet vil blive præsenteret i sin fulde længde til den kommende generalforsamling 2012, men vil i korte træk beskæftige 
sig med følgende idrætspolitiske emner; Dansk Svømmeunion vil gøre klar til fremtiden ved at udvikle frivilligheden i 
svømningen, styrke sit samfundsmæssige ansvar og sidst, men ikke mindst, værne om og styrke mangfoldigheden i unionen. 
Disse valg betyder selvfølgelig ikke, at Dansk Svømmeunion ikke har visioner, holdninger og konkrete forslag til andre emner 
og temaer, men blot at disse vil blive fremlagt i selvstændige strategiske udspil. De valgte idrætspolitiske emner til det politiske 
program dækker bredt, og fremtidige udspil vil alle  have en sammenhæng med disse. 

Elitesvømning 
2011 har været et godt arbejdsår for eliteafdelingen. Flere vigtige langsigtede tiltag har vist deres begyndende resultater og 
nye spændende tiltag og strategier er blevet introduceret. 
Her tænkes fx på etableringen af elitenetværket, på videre-implementeringen af ATK, på de langsigtede træningsplaner med 
landsholdene og ikke mindst på færdiggørelsen af Dansk Svømmeplan 2016.  
Dansk Svømmeunion ser det som værende meget vigtigt at den nuværende sportslige succes i svømning ikke konverteres til 
passivitet og selvtilfredshed, men snarere til vigtige langsigtede udviklingstiltag for dansk svømning. Successen giver en 
gylden mulighed for at skabe vigtige forandringer. Dansk Svømmeplan 2016 er hele dansk svømnings svar på denne holdning 
til hvordan succesen skal forvaltes.  
 
 
Samarbejde med klubber og trænere 
Elitenetværket, et samarbejde med ti af de stærkeste eliteklubber, har afholdt en række møder hvor fokus har været på 
gensidig sparring og erfaringsudveksling. Dansk Svømmeunion har benyttet netværket til at modtage sparring på en række 
langsigtede udviklingsplaner og en række mere kortsigtede emner. Klubberne har yderligere benyttet sig af gensidig sparring 
og erfaringsudveksling om en række relevante drifts- og udviklingsrelaterede emner som økonomi, lønninger, klubstrukturer, 
ledelse og rekruttering af frivillige. 
 
Det er Dansk Svømmeunions intention at udbrede netværkstanken på flere relevante niveauer, således at flere klubber kan 
mødes med andre ligestillede klubber.  
 
Eliteafdelingen har certificeret Kvik Kastrup og Sigma NS som ”elite +” klubber.  Et forpligtigende samarbejde mellem 
eliteafdelingen og klubber, hvor der etableres en tæt og permanent relation om væsentlige forhold i udvikling af en eliteklub. 
Certificeringsforløbet til ”elite +” omhandler blandt andet sportslig udvikling, sportslig struktur, organisation, ledelse og 
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kommunikation internt i klubben. 
Derudover er der formelle samarbejdsrelationer med Triton Ballerup og Herning Svømmeklub om talentudviklingskraftcentre.  
 
Eliteafdelingen har for gruppen af trænerne med svømmere i iTUP-årgang og iTUP-junior afholdt en serie af gratis mini-clinics, 
hvor fokus har været på udvikling og uddannelse af talenttrænerne. Der har blandt andet været sat fokus på mentaltræning, 
styrketræning og tekniktræning. Oplægsholderne har været eksperter fra Team Danmark, landstræner Paulus Wildeboer og 
talentudvikler Michael Hinge. 
 
Dansk Svømmeplan 2016 og ikke Eliteplan 2016 
Med et hidtil uset omfang i forhold til inddragelse i dansk svømning er en samlet strategiplan for udvikling af dansk 
konkurrencesvømning blevet formuleret. 
Processen forud for etableringen har været stærk og omfattende, og har haft fokus på inddragelse af interessenter omkring 
konkurrencesvømningen i Danmark. Således har eliteafdelingens styregruppe besøgt ti eliteklubber med henblik på status på 
eliteplan 2012 og input til formuleringen af Dansk Svømmeplan 2016. Afholdt flere sparringsmøder i regi af elitenetværket med 
henblik på input og sparring til det fremadrettede arbejde. Slutteligt har elitenetværket valgt repræsentanter til den 
arbejdsgruppe der har haft til opgave at udarbejde den endelige plan for dansk konkurrencesvømning frem mod 2016. 
Arbejdsgruppen har haft repræsentation af en klubtrænerrepræsentant, to politisk valgte eliteklubledere, et bestyrelsesmedlem 
fra Dansk Svømmeunion, en Team Danmark konsulent, landstræner og elitechef.  
Det, der oprindeligt startede som et arbejde omkring elitesvømningen i Danmark – i daglig tale kaldet ”Eliteplan 2016” - blev af 
arbejdsgruppen udbygget til at omfatte hele svømme-Danmarks konkurrenceaktiviteter. Dette blev gjort, fordi arbejdsgruppen 
hurtigt nåede frem til, at der for at sikre det højeste elitære niveau på lang sigt krævedes en bredere systemisk tilgang. Heri 
ligger også en anerkendelse af at svømmesportens sammenhængskraft i meget stor udstrækning er centreret om 
mesterskaberne og den motiverende effekt mesterskaber har på dansk svømnings udvikling.  
 
Arbejdet blev derfor omdøbt ”Dansk Svømmeplan 2016”, da den ikke alene omfatter eliten, men omfatter hele svømme-
Danmarks konkurrenceaktiviteter og er længerevarende i sine ambitioner. Det er internationalt anerkendt, at det kræver 
minimum ti års målrettet træning at nå den internationale top. Og en stor del af dette udviklingsarbejde foregår i klubberne og 
ved Dansk Svømmeunions forskellige mesterskaber. 
 
Svømmeplan 2016 omfatter således udviklingen af konkurrencesvømningen generelt i Danmark gennem etableringen af en 
rød tråd mellem generel sportslig udvikling i klubberne, mesterskabsstruktur, landshold og afslutningsvis internationale 
mesterskaber. 
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Derudover har arbejdsgruppen anset involveringen af klubberne – både ledere og trænere – som et helt essentielt 
udviklingsområde i den nye plan. Derfor omfatter planen også et udviklingsværktøj til brug for både klubber og union i den 
fortsatte klubudvikling organisatorisk, økonomisk og sportsligt. 
 
Den brede og dybe proces der ligger forud for arbejdsgruppens afsluttende arbejde har sendt et signal om at dansk svømning 
ønsker samarbejde og involvering. Involvering er et nøgleord for arbejdsgruppen. De kommende fire års arbejde skal involvere 
alle nøgleinteressenterne om dansk konkurrencesvømning, og samtidig balancere i forhold til at opnå sportslige resultater på 
samme høje niveau som tilfældet har været i perioden 2009 – 2012.  
 
Dansk Svømmeplan 2016 blev i november 2011 godkendt af både eliteafdelingens styregruppe, og derigennem Team 
Danmark, samt Dansk Svømmeunions bestyrelse.  
 
Nationalt Træningscenter 
Det nationale træningscenter (NTC) har i 2011 fået etableret et af verdens bedste træningsmiljøer. Flere danske topsvømmere 
besluttede ved sæsonstart i løbet af sæsonen 2010/2011 at den daglige træning skulle foregå på NTC. De danske svømmere 
suppleres af få udvalgte udenlandske topsvømmere. Svømmere der alle er udvalgt fordi de bidrager positivt til at fastholde et 
konkurrencepræget og internationalt orienteret træningsmiljø. Et miljø der meget centralt i udviklingen fra dansk topelite til 
international topelite afspejler den internationale konkurrencesituation ved OL, VM og EM. 
NTC har ”til huse” på Bellahøj Svømmestadion i Brønshøj i udkanten af København. Her træner svømmerne i gennemsnit ca. 
30 timer hver uge fordelt på 50 m, 25 m og på dryland træning. I samarbejde med Team Danmark tilbydes en bolig- og 
spiseordning i umiddelbar nærhed af NTC.  
En række svømmere fra omkringliggende klubber har været og er tilknyttet til NTC i forhold til at kunne træne flere af ugens 
træningspas på NTC.  
 
De internationale sportslige resultater i 2011 (svømning) 
2011 blev endnu et flot sportsligt år for elitesvømningen i Danmark. Samlet set vel nok bedste internationale år nogensinde for 
dansk svømning. Alle de sportslige mål på alle niveauerne blev indfriede, og en del mere til. Der blev vundet medaljer og 
svømmet finaler ved alle de internationale mesterskaber som svømmere fra eliteafdelingen deltog ved. Mesterskaberne var 
VM, EM på kortbane, EM for juniorer, EYOF (ungdoms OL), Nordiske Junior Mesterskaber og Nordiske Mesterskaber. 
Opsummering af resultaterne: 
 
VM på langbane i Shanghai 
Medaljer: 
Guld til Lotte Friis, Herlev/NTC, i 1500 fri  
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Guld til Jeanette Ottesen, Kvik Kastrup/NTC, i 100 fri 
Sølv til Lotte Friis, Herlev/NTC, i 800 fri  
Finaler: 
Deltagelse i 8 finaler og syv semifinaler.  
Lotte Friis, Herlev/NTC, i 400, 800 og 1500 m fri 
Jeanette Ottesen, Kvik Kastrup/NTC, i 50 og 100 m fri 
Rikke Møller Pedersen, 100 og 200 m bryst 
4 x 100 m fri bestående af Pernille Blume, Mie Ø Nielsen, Aalborg Svømmeklub, Jeanette Ottesen og Lotte Friis. 
3 danske rekorder 
4 x 100 m fri 
400 m fri, Lotte Friis 
50 m fri, Jeanette Ottesen 
 
 
EM på kortbane i Polen 
Medaljer:  
Jeanette Ottessen Kvik Kastrup/NTC: Guldmedalje i 50 fly og 100 fly, Sølv i 50 fri og 100 fri, 
Mie Ø. Nielsen Aalborg Svømmeklub: Bronze i 100 ryg og 100 IM  
Rikke Møller Pedersen Frem/NTC: Guld i 200 bryst og sølv i 100 bryst  
Mads Glæsner VI39/VAT: Sølv i 400 fri og 1500 fri 
Lotte Friis Herlev/NTC: Guld i 800 fri og sølv i 400 fri 
Damer 4x50 holdmedley: guld (Mie Ø Nielsen, Rikke Møller Pedersen, Jeanette Ottesen og Pernille Blume) 
Damer 4x50 Fri: sølv (Mie Ø Nielsen, Katrine Holm Sørensen, Jeanette Ottesen og Pernille Blume) 
 
Semi og finaler: 17 semi finale pladser og 21 finaler.  
  
Rekorder 
 
Nordiske  
Lotte Friis 400 fri 
 
Danske Rekorder 
 
Lotte Friis 400 fri 
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Jeanette Ottesen 50 fly  
Mie Ø. Nielsen 50 og 100 ryg  
4x50 Fri piger (Mie Ø Nielsen, Katrine Holm Sørensen, Jeanette Ottesen og Pernille Blume) 
 
Danske Junior rekorder 
Mie 50 fri – 50 ryg – 100 ryg  
 
EM for juniorer i Serbien 
Medaljer:  
5 i alt 
Mie Ø.Nielsen, Aalborg Svømmeklub 
50m ryg guldmedalje 
100m ryg guldmedalje 
100m fri sølvmedalje 
 
Daniel Skaaning, Tåstrup / VAT  
200m fri sølvmedalje 
 
Danmark piger (Landshold) 
 
4x100 holdmedley  bronzemedalje  
Holdet bestod af Mie Ø. Nielsen Aalborg, Cecilie Holten Triton Ballerup, Christina Munkhold, Køge, Kia Hansen Køge. 
Finaler: 
Der var 21 semifinaler og 12 finaler  
 
Der blev sat i alt 15 junior rekorder i alt.  
 
 
NM og NM for juniorer  
NJM statistik  

Guld Sølv Bronze  
10 11 10 
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NM statikstik  
Guld Sølv Bronze  

8 13 8 
Total statistik  

Guld Sølv Bronze  
18 24 18 

Navn Klub Disciplin Medalje 
Amalie Østrup Horsens Svømmeklub 400 fri Guld 
Anton Ø. Ipsen Birkerød / Sigma NS 1500 fri Guld 
Cecilie Holten Triton Ballerup 100 bryst Guld 
Cecilie Holten Triton Ballerup 200 bryst Guld 
Daniel Steen Andersen Horsens Svømmeklub 200 fri Guld 
Daniel Steen Andersen Horsens Svømmeklub 100 fly Guld 
Daniel Steen Andersen Horsens Svømmeklub 400 fri Guld 
Julie A. Lauridsen Allerød / Sigma-NS 200 IM Guld 
Julie A. Lauridsen Allerød / Sigma-NS 400 IM Guld 
Morten Bak Hansen Jyllinge / A6 100 ryg Guld 
Amalie Østrup Horsens Svømmeklub 800 fri Sølv 
Christina Munkholm Køge Svømmeklub 200 fly Sølv 
Joachim Mortensen Aalborg Svømmeklub 100 bryst Sølv 
Martin Mathisen Hillerød Svømmeklub 200 IM Sølv 
Martin Mathisen Hillerød Svømmeklub 400 IM Sølv 
Sebastian Strandberg Aalborg Svømmeklub 200 fly Sølv 
Anton Ø. Ipsen Birkerød / Sigma NS 400 fri Bronze 
Christina Munkholm Køge Svømmeklub 100 fly Bronze 
Daniel Steen Andersen Horsens Svømmeklub 100 fri Bronze 
Joachim Mortensen Aalborg Svømmeklub 200 bryst Bronze 
Julie A. Lauridsen Allerød / Sigma-NS 200 ryg Bronze 
Maria B. Bostrup Aalborg Svømmeklub 200 fri Bronze 
Martin Mathisen Hillerød Svømmeklub 200 fly Bronze 
Mette H. Larsen Allerød / Sigma-NS 100 fri Bronze 
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Sarah Bro Lyngby Svømmeklub 100 ryg Bronze 
Sebastian Strandberg Aalborg Svømmeklub 100 fly Bronze 
Danmark Drenge 
(NJM)  

4x100 
Holdmedley Sølv 

Morten Bak Hansen  
Joachim Mortensen  
Daniel Steen Andersen  
Martin Mathisen  
Danmark Drenge 
(NJM)  

4x100 fri Sølv 
Morten Bak Hansen  
Mikkel Johansen  
Martin Mathisen  
Daniel Steen Andersen  
Danmark drenge 
(NJM)  

4x200 fri Sølv 
Morten Bak Hansen  
Daniel Steen Andersen  
Anton Ø. Ipsen  
Martin Mathisen  
Danmark piger (NJM)  

4x200 fri Sølv 
Sarah Bro  
Maria B. Bostrup  
Amalie Østrup  
Julie A. Lauritsen  
Danmark piger (NJM)  

4x100 
Holdmedley Sølv 

Sarah Bro  
Cecilie Holten  
Christina Munkholm  
Mette H. Larsen  
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EYOF (europæisk årgangsstævne) 
Medaljer:  
2 bronze medaljer 
Bronze Tobias Gerløff, JGI/A6, i 100 fly  
Morten Bak Hansen, JGI/A6, i 200 ryg 
9 A-finaler og 7 B-finale 
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Kystlivredning:  

 
Luftfoto af Henne Strand 20. juli 2011taget under en rekognosceringsflyvning 

 
2011 blev endnu en travl sæson for Kystlivredningsafdelingen, der eksternt er kendt som TrygFonden Kystlivredning.  
Kystlivredningsafdelingen er opdelt i to arbejdsområder, som det her ses på organisationsdiagrammet. 
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Operationelt var der på Kystlivredningstjenestens 31 livredderposter fordelt over hele landet 26.763 hændelser, heraf var 27 
livreddende aktioner. 
 
Budgettet nåede i 2011 32 mil. kr. for Kystlivredningstjenesten, materielafskrivninger og oplysningstjenesten.  
Personalemæssigt blev der oprettet to fuldtidsstillinger igennem omlægninger af tidligere funktioner og større bevillinger. Abelone 
Tholstrup Stein startede som HR konsulent for de ca. 200 licensbærende livreddere, og Helen Witt Qvist startede som 
risikovurderingskonsulent, for at udbrede risikovurderingerne af de danske badesteder. 
I 2011 så Kystlivredningsafdelingens faste stab sådan ud: 
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Lagrene i Farum blev yderligere udvidet med ca. 900 m2, og et egentligt livredder-uddannelsescenter med faste undervisnings- og 
indkvarteringsfaciliteter livreddere blev påbegyndt i slutningen af 2011. 
 
I 2011 blev der lagt sidste hånd på udviklingen af det 
landsdækkende strandnummer- system sammen med Rigspolitiet, 
hvor testen af forskellige skilte ses på billedet til højre. 
Rigspolitiet søgte og fik 4 mill. kr. af TrygFonden til at opsætte 
ca. 7.500 skilte og mærkater i løbet af en tre-årig periode.  
 
 
 
 
Integrationen mellem livredderne og 
redningsberedskaberne både til lands, til søs og fra luften, blev yderligere forstærket igennem en 
række fælles øvelser og redningsdemonstrationer. 
I det hele taget blev oplysningen til danskerne om vand og badesikkerhed styrket 
væsentligt i 2011. Der blev uddelt ca. 450.000 foldere, plakater og malebøger til 
strandgæster, sommerhusgæster og i lystbådehavnene i løbet af sommeren 
2011. De populære livredderpatruljer kørte igen landet rundt, og oplyste om bade- 
og vandsikkerhed på strande, ved søer og i havne. Der blev udviklet og afprøvet koncepter for 
at lære teenagere livredning, og opleve at livredning er en friluftssport, med mange sider. 
I over 1.000 presseklip blev livredderne og deres livsvigtige arbejde portrætteret, og flere 
film blev produceret, bl.a. til et OBS indslag om isulykker. 
 

Store dele af Danmarks 7.500 km kystlinje blev igen i 2011 
overfløjet og affotograferet, for at kortlægge 
badesteder og for at understøtte risikovurderingerne 
med  
dokumentation af bl.a. revleforhold.  
 
I International livredningssammenhæng står 
Danmark nu meget stærkt, og er i superligaen indenfor 
operationel livredning. Danmark er repræsenteret i det 
internationale livredningsforbund, ILS, samt i den 
europæiske del, ILSE. Afholdelsen af EJM i livredning i 
København, var yderligere en fjer i hatten, der 
beviste at Danmark både sportsligt og organisatorisk kunne 
løfte opgaven fuldstændigt. Det nordiske 
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samarbejde er efter mange år i mølposen igen blevet et frodigt samarbejde, hvor der bl.a. udveksles best-practice standarder 
indenfor forebyggende aktiviteter ved is-ulykker og ulykker i koldt vand. Politisk lykkedes det de nordiske lande i fællesskab at få 
fremsat forslag om at opløfte den nordiske svømmeduelighedsdefinition, til international standard i ILS.  
 
Der blev i 2011 i et endnu større omfang igen stillet med livredderpatruljer som sikkerhed over hele landet til en bred række af 
arrangementer, bl.a. alle SVØMs åbentvands arrangementer, samt en lang række andre events. 
 
Du kan se mere om kystlivredningsafdelingen og nogle af de nævnte film på www.respektforvand.dk 
 
 
 
 

http://www.respektforvand.dk/
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1.-4. SEPTEMBER 2011 

EJC 2011 blev afviklet i 
samarbejde med 
 

      
 

 
 
 
 

Faktaboks: 
Med EJM i livredning var 
Danmark var for første 
gang nogensinde vært ved 
et internationalt 
livredningsmesterskab  
 
Der deltog 134 deltagere  
fra 15 lande 
 

Faktaboks: 
Europamesterskaberne i livredning for juniorer blev afholdt på Bellahøj 
svømmestadion og Amager Strandpark i dagene 1.-4. september 2011. 
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Faktaboks: 
Det danske hold bestod 
af: 

• Eliana Marie Porcelli 
Jørgensen, VAT/CPH 

• Anja Olsen, AGF 
• Mai Rosenvinge 

Hjelmgaard, 
VAT/CPH 

• Julie Fischer Vinther 
Christensen, GI40 
Hermes 

• Klara Strand Olesen, 
Brøndby 

• Kristoffer Weber 
Larsen, GI40 Hermes 

• Daniel Skaaning, 
VAT/CPH 

• Alexander Skov 
Andersen, VAT/CPH 

• Jonathan Holdrup, 
GI40 Hermes 

• Victor Gustenhoff 
Ludvigsen, GI40 
Hermes 

 
Juniorlandstræner,  
Kresten Falster assisteret af 
senior landstræner, Nicolaj 
Poulsen. 
 

Faktaboks: 
Åbningstalen blev 
holdt af 
Kultur- og Fritids 
Borgmester, Pia 
Allerslev 
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Faktaboks: 
Cirka 60 frivillige hjælpere fra 
blandt andet GI40 Hermes, 
VAT/CPH, Vest Brøndby, KVIK 
Kastrup, USG, TrygFonden 
Kystlivredning, udøvere, og 
Livredningssektionen hjalp til 
ved stævnet. 

Faktaboks: 
 
Det blev til en 
guldmedalje til 
Danmark, da Daniel 
Skaaning vandt løb-
svøm-løb, og til 2 
sølvmedaljer i 
pigernes Board rescue 
og tube rescue. 
 
I den samlede stilling 
blev det til en 7. plads 
til Danmark. 
 

Lotte Friis overrakte medaljer og skrev 
autografer. 

Kaj Aagaard heppede på de danske 
udøvere sammen med Lotte Friis og det 
danske hold. 
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Danmark Svøm Langt 2011 (CK) 
Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse 
 
 
Danmark Svøm Langt kom i 2011 til at handle om andet end at svømme så langt som muligt, idet 
Dansk Svømmeunion indledte et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om deres Vidunderlivet 
kampagne. 
Vidunderlivet kampagnens formål er; at udbrede budskabet om, at livmoderhalskræft kan 
forebygges ved vaccination og screening, at sikre høj tilslutning til vaccinen, samt sikre høj 
deltagelse blandt førstegangsinviterede i screeningsprogrammet 

17 ud af de 35 tilmeldte svømmeklubber til Danmark Svøm 
Langt 2011 meldte sig til Vidunderlivet kampagnen, og sagde dermed ja til at fundraise 
midler til Kræftens Bekæmpelse samt sætte fokus på forebyggelse af livmoderhalskræft.  
Svømmeklubbernes opgave bestod i at: 

• Sælge Vidunderlivet kampagne tank-top til 100 kr. stykket.  
• Lave en lodtrækningskonkurrence om præmie fra Kræftens Bekæmpelse 
• Sætte plakater op med Jeanette Ottesen 
• Uddele postkort til arrangementet med Jeanette Ottesen 
• Uddele flyers om Vidunderlivet kampagnen 

Samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse fortsætter i samme format i 2012, og allerede  
nu har svømmeklubberne mulighed for at tilmelde sig Danmark Svøm Langt og 

Vidunderlivet Kampagnen via www.svoem.dk.  
 
  
D 
 
 
 
 

http://www.svoem.dk/
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Danmark Svøm Langt 2003-2011  
Danmark Svøm Langt er et af Dansk Svømmeunions ældste arrangementer, og har gennem mange år aktiveret mange 
svømmere rundt i de danske svømmehaller. Til Danmark Svøm Langt kan store som små klubber deltage, og alle personer, 
der vil hoppe i vandet tæller med, uanset om de er medlemmer eller ej.  
På dagen gælder det blot om, at få så mange som muligt i vandet, og få dem til at svømme så langt de hver især kan. Det 
samlede antal meter og antal deltagere bliver talt sammen, når dagen er omme og herefter er klubben med i opløbet om 
præmier. 
 
Dansk Svømmeunion har været i gang med at grave i arkiverne og har fundet frem til nogle forskellige spændende tal i 
forbindelse med Danmark Svøm Langt siden 2003. 
 
Siden 2003 har ialt 94 forskellige klubber deltaget i Danmark Svøm Langt. Ud af disse 94 klubber har syv klubber været med 
hvert eneste år. 
 
Herunder ses en graf, der viser hvor mange meter de syv klubber har svømmet sig til i løbet af de timer, som Danmark Svøm 
Langt varer, fra 2003-2011 
 

 
Fig. 1: antal meter pr. klub 2003-2011 (OSLF har fra 2003-2009 samarbejdet med OSK og Frem) 
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I alt har de syv klubber i 
perioden 2003-2011 haft 
11.924 deltagere i vandet! 

I alt har de syv klubber i 
perioden 2003-2011 svømmet 
20.877.450 meter! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herunder ses en figur, der viser hvor mange deltagere de syv klubber har haft til Danmark Svøm Langt 2003-2011. 
 

 
Fig. 2: Antal deltagere pr. klub 2003-2011 (OSLF har fra 2003-2009 samarbejdet med OSK og Frem) 
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Det er altid spændende, at følge med i hvor mange personer, klubberne landet over kan få aktiveret i løbet af Danmark Svøm 
Langt – dagen. Men det er endnu mere spændende at se, hvor mange meter klubberne ender med at have svømmet 
tilsammen. 
 
Herunder ses en figur, der viser hvor mange meter der er blevet svømmet i hele Danmark siden 2003, med alle klubber, der 
har deltaget. 
 

 
 Fig. 3: Antal meter svømmet hvert år siden 2003 
 
Herunder ses hvor mange personer, der har deltaget i Danmark Svøm Langt siden 2003. 
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 Fig. 4: Antal deltagere hvert år siden 2003 
 
Vi fortsætter med Danmark Svøm Langt igen i 2012 og håber at både garvede Danmark Svøm Langt klubber som nye vil åbne 
svømmehallen for alle interesserede.  
 
Danmark Svøm Langt afholdes d. 7. oktober 2012 kl. 10-16. 
 
 
Klassen Svømmer Langt  2012 
Et nyt tiltag udsprunget af Danmark Svøm Langt, er ”Klassen Svømmer Langt”, som er et lignende tilbud til skoleklasser. 
 
I foråret 2012 tilbyder Dansk Svømmeunion og en række andre specialforbund i et samarbejde med DIF og Dansk Skoleidræt, 
gratis aktiviteter til skolebørn i landets folkeskoler. Projektet er søsat for at give folkeskolebørn mulighed for at opleve den 
specielle OL magi frem mod OL i London 2012 gennem sjov og lærerig idrætsaktivitet i folkeskolerne. 
 
Dansk Svømmeunion byder ind med aktiviteten "Klassen Svømmer Langt 2012", hvor 4. og 5. klasser i Danmark skal 
konkurrere mod hinanden om at svømme så langt som muligt på 20 minutter. Vinderklassen findes ud fra, hvor mange meter 
hver elev i klassen har tilbagelagt i gennemsnit.  
Konkurrencen skal afvikles et vilkårligt tidspunkt i løbet af maj måned 2012. 
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Åbent Vand 
 
Nordiske Mesterskaber 10 kilometer, Sverige, 8. juli, Herrer. 
Nicklas Luplau, West Swim Esbjerg: Nordisk mester. 
  
Nordiske Mesterskaber 10 kilometer, Sverige, 8. juli, Damer. 
Mathilde Riis Sørensen, West Swim Esbjerg: Nordisk mester. 
  
Nordiske Mesterskaber 5 kilometer, Sverige, 9. juli, Herrer. 
Nicklas Luplau, West Swim Esbjerg: Nordisk mester. 
  
Nordiske Mesterskaber 10 kilometer, Sverige, 9. juli, Damer. 
Mathilde Riis Sørensen, West Swim Esbjerg: Nordisk mester. 
 
 
Arrangement 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Fjordsvøm – Vejle 150 200 200 350 460 478 
Odense Open Water 70 70     
Amager Open Water 17 70 115 135 135 157 
Christiansborg Rundt 260 500 600 1.000 1.100 1.1001 
Krüger Stafetten    160 212  
Silkeborg Open Water 25   50 60 100 
Limfjordskrydseren  200 220 250 232 292 
Randers Open Water   135 160 172 217 
Vikinge Svøm – Roskilde    110 175 217 
Holstebro Open Water   50 70 70 78 
Furesø – testsvøm     79  
Århus Open Water     38 51 

                                                 
1 Estimeret, da arrangementet blev aflyst.  
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Esrum Open Water        240 253 

Total 522 1.040 1.320 2.285 2.973 2.943 
 
 

Internationale resultater fra udspring, vandpolo, livredning og synkro 
 
 
Udspring 
 
Europa Mesterskaber for juniorer, Serbien, 29. juni – 3. juli 2011 
Gruppe B-drenge 
Niklas Nybro Sørensen, AGF: 1 meter - 17. plads, Niklas Nybro Sørensen, AGF: 3 meter - 15. plads. 
  
Nordiske Mesterskaber, Danmark, 2. - 4. december 2011 
Herrer Synkron: Gustav Friislund Sundgaard, Lyngby Udspringsklub af 2002 og Niklas Nybro Sørensen, AGF: 3 meter – 
bronze. 
  
Nordiske Mesterskaber for juniorer, Danmark, 2. - 4. december 2011 
Junior Synkron: Gustav Friislund Sundgaard, Lyngby Udspringsklub af 2002 og Niklas Nybro Sørensen, AGF: 3 meter – sølv. 
Gruppe B-drenge 
Niklas Nybro Sørensen, AGF: 1 meter – bronze, 3 meter – bronze. 
 
Gruppe C-drenge 
Elias Egholm, Lyngby Udspringsklub af 2002: 1 meter – guld, 3 meter – sølv. 
  
Martin Bang Christensen, AGF: 1 meter – bronze, 3 meter – bronze, tårn – guld. 
  
Andreas Larsen, Lyngby Udspringsklub af 2002: tårn – sølv. 
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Livredning 
 

Ved EM for juniorer i København:  

 Run-Swim-Run Men, Finals: Guldmedalje  Daniel Skaaning 1993 

 Board Rescue Relay Women, Finals: Sølvmedalje Mai Rosenvinge Hjelmgaard og Julie Fischer Christensen 

Tube Rescue Relay Women, Finals: Sølvmedalje Mai Rosenvinge Hjelmgaard, Julie Fischer Christensen, Eliana Maria 
Porcelli Jørgensen og Anja Olsen 

 
Ved EM for Seniorer 
 
Surfrace: Sølvmedalje Eliana Maria Porcelli Jørgensen 
 
 
Vandpolo 
 
Nordiske mesterskaber i Bellahøj Danmark 
(Danmark, Sverige, Norge, Finland og Litauen) 
 
NM Guld – U13 
NM Guld – U15 
NM Sølv – U17 
NM Sølv – U19 
NM Sølv – Damer 
 
Nordiske mesterskaber for klub hold i Stockholm, Sverige 
Guld – Frem, Sølv – Slagelse 
 
EM kvalifikation for U17 i Odense, Danmark 
Danmark blev nr. 4 
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1. Tyskland 
2. Bulgarien 
3. Polen  
4. DANMARK 
5. Irland 
 
U17 Turnering i Polen 
Danmark blev nr. 5 

Resultat af turneringen: 
1. Tyrkiet 
2. Tyskland 
3. Ukraine 
4. Polen 
5. Danmark 
6. Israel 
7. Storbritannien 
8. Schweitz  

Senior 6 – nationers turnering, Portugal 
Danmark blev nr. 3 
 
6. Portugal 
7. Tjekkiet 
8. DANMARK 
9. Schweitz 
10. Sverige 
11. Irland 
 
 
Senior 4 nationers turnering, Odense Danmark 
Danmark vandt turneringen 
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1. DANMARK 
2. Potsdam 
3. Polen 
4. Sverige. 

 
Synkro 
 
Nordiske mesterskaber for juniorers 11.-13. Februar i Oulu Finland: Mia Heide, Kalundborg solo bronze, Kathrine Sørensen 
Silkeborg 6. Plads, duet bronze. 
 
Europæiske juniormesterskaber 29. juni - 3. juli i Belgrade, Serbien: Mia Heide solo nr. 17 
 

Medarbejdere 
 
Dansk Svømmeunions administration har følgende medarbejdere 
 
 
Kystlivredningsafdelingen (TrygFonden Kystlivredning) 
Erik Bech (Kystlivredningschef) 
Anders Myrhøj (Driftsleder) 
Michael Iwersen (Uddannelseskonsulent) 
Abelone Tholstrup Stein (HR konsulent) 
Helen Witt Qvist (Risikovurderingskonsulent) 
Peter Hyldahl (Grafiker – Free lance tilknyttet) 
Lars Feldskov (Materielmedarbejder) 
Michael Baungaard-Sørensen (Materielmedarbejder) 
Jette Pedersen (Økonomisekretær) 
 
Eliteafdelingen 
Lars Sørensen (Elitechef) 
Paulus Wildeboer (Landstræner) 
Bas Jan Stam (Assisterende Landstræner) 
Michael Hinge (Talentudvikler) 
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Martin Karup (Elitekoordinator) 
 
Udvikling og breddeafdelingen 
Morten Kjær (Udviklingschef) 
Caroline Kleemann (Udviklingskonsulent) 
Anna Jørgensen (Udviklingskonsulent) 
Lars Bo Larsen (Udviklingskonsulent) 
Lene Madegaard (Udviklingskonsulent) 
Morten Hinnerup (Udviklingskonsulent) 
 
Staben 
Pia Holmen (Direktør) 
Nora Thomsen (Kommunikationsansvarlig) 
Sanne Skousen Holm (Kontorassistent) 
Jette Jansen (Kontorassistent) 
Linda Jørgensen (Regnskabsmedarbejder) 
Margit Beckmann (Sekretær) 
 
Studentermedarbejdere (hjemmeside skribenter) 
Tine Jespersen 
Sebastian Storm 
 
 
Afslutning 
Overordnet set har 2011 været et godt år for Dansk Svømmeunion.  
 
Vi skal desværre tage afsked med Kaj Aagaard formand igennem 10 år. Kaj har været involveret i svømning hele sit liv og har 
nu valgt at lade sig selv pensionere. For at sikre kontinuiteten på den meget vigtige formandspost, har bestyrelsen valgt at 
pege på Kjeld Egebo Larsen som formand. De næste par år skal bruges til at talentudvikle unge kommende 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har udfærdiget en liste med unge og talentfulde personer, som nu vil blive kontaktet.  
Bestyrelsen ønsker at takke Kaj Aaagaard for en stærk indsats igennem 10 år, hvor Dansk Svømmeunion har udviklet sig fra 
at være et godt specialforbund til et specialforbund med fremgang på alle fronter.  
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