
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til 

Breddesektionens områdemøde 

Lørdag d. 28. april 2011 kl. 10.00 

  



 

 

 

 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Breddesektionens beretning 

3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen 

4. Orientering om sektionens regnskab og budget 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Øvrige emner til drøftelse 

7. Valg af sektionsleder:  

For 2 år: 

Helle Jakobsen afgår efter tur og er villig til genvalg. Helle fungerer i dag som 

sektionsleder.  

Sektionsledelsen foreslår Helle Jakobsen til valg.  

8. Valg af medlemmer til sektionens ledelse: 

For 2 år: 

Denise Bakholm, Aalborg Svømmeklub, afgår efter tur og er villig til genvalg. 

Sektionsledelsen foreslår Denise Bakholm til valg. 

Derudover består sektionsledelsen af Thomas Mårtensson, samt lederen af hvert af 

de fem regionale udvalg, suppleret med bestyrelsens repræsentant. 

9. Eventuelt 

 

 

 

  



 

Breddesektionen består af: 

Helle Jakobsen (sektionsleder) 

Denise Bakholm (medlem) 

Thomas Mårtensson (medlem) 

Henning Johansen, Region Nordsjælland (medlem) 

Jørgen B Larsen, Region Sydsjælland (medlem) 

Lars Ravn-Nielsen, Region Midt (medlem) 

Peter Bruhn, Region Syd (medlem) 

Søren C. Mikkelsen, Region Nord (medlem) 

Susanne Glasius (bestyrelsens repræsentant) 

 

 

 

Breddesektionens beretning 

ved sektionsleder Helle Jakobsen 

 

 

2011 blev på mange måder et meget begivenhedsrigt år for Breddesektionen. På 

aktivitetssiden kunne vi igen melde om flotte resultater inden for Aqua Camps og Åbent 

Vand. Flere klubber tog Aqua Camp Cup-stævnekonceptet i brug, og vi relancerede 

Danmark Svøm Langt.   

 

Samtidig blev 2011 året, hvor Breddesektionen lancerede sin første Aqua Konference med 

Region Sydsjælland som primær tovholder. Aqua Konferencen tiltræk 160 deltagere og 

må betegnes som en stor succes, som vi er meget stolte af. Konferencen bød på et 

heldagsprogram med flere inspirerende indlæg om blandt andet pædagogik, samarbejdet 

på bassinkanten og landtræning. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan 

vi kan gøre Aqua Konferencen til et fyrtårn i Breddearbejdet og en tilbagevende 

begivenhed, som tiltrækker vandglade medlemmer fra hele landet.  

 

Årets Ildsjæl blev uddelt for første gang for et år siden. Vi vil gerne sætte fokus på de 

frivillige, som yder en dedikeret indsats for breddemedlemmerne ude i klubberne. Prisen 

uddeles til en person, som har gjort en særlig indsats til gavn for Bredden, og 

overrækkelsen sker på Breddesektionens områdemøde.  

 

Men 2011 vil også blive husket ved en trist begivenhed, idet udviklingschef Morten Kjær 

blev ramt af flere blodpropper og sygemeldt. Morten har haft en enorm betydning for 

udviklingen af Breddearbejdet og Svømmeunionen. 

 

Lidt korte fakta om nogle af årets aktiviteter: 

 



 

Aqua Camp 

Dette års Aqua Camps har været en stor succes. Der har i år været afholdt 63 camps 

fordelt på 34 klubber rundt i hele Danmark. Det samlede deltagerantal kom op 3.438 børn, 

cirka 800 deltagere mere i forhold til sidste år. Dansk Svømmeunions 

udviklingskonsulenter har besøgt flere Aqua Camps i hele landet. Det har givet gode 

muligheder for at få et indblik i den mangfoldighed af aktiviteter, der afvikles i vand og på 

land i løbet af sommeren. Vi håber, at kunne udvikle konceptet i 2012 og få endnu flere 

glade børn og unge til at deltage i Aqua Camps. 

 

Aqua Champ mærkerne og Aqua Champ Cup 

Dansk Svømmeunion har lanceret Aqua Champ mærkerne, som afspejler og inddrager 

alle discipliner – både de fire svømmediscipliner og de sportslige discipliner udover 

svømning. Lanceringen af de nye mærker har haft moderat succes, og vi arbejder derfor til 

stadighed på at skabe mere opmærksomhed om mærkerne og samarbejde med klubberne 

og folkeskolelærerne om brugen af mærkerne.  

 

I 2011 har flere klubber afholdt Aqua Champ Cup stævner, og flere af de klubber, der var 

pionerer på området har meldt tilbage, at de afholder stævnet som en tilbagevendende 

begivenhed. Samtidig arbejder regionerne og konsulenterne på at udbrede Aqua Champ 

Cup til endnu flere klubber. Vi forventer derfor at antallet af Aqua Champ Cups vil være 

stigende i 2012.  

 

Danmark Svøm Langt 

Relanceringen af Danmark Svøm Langt er i fuld gang og Jeanette Ottesen Gray er blevet 

ansigt for kampagnen Vidunderlivet, der blev skudt i gang i 2011. Kampagnen kører i 

samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og sætter fokus på livmoderhalskraft hos unge 

kvinder. Da 2012 er OL år, er der fra Danmarks Idræts-forbunds side sat fokus på OL-

idrætterne. I Dansk Svømmeunion har vi valgt at bruge konceptet Danmark Svøm Langt. 

Målgruppen er folkeskoleeleverne, som skal dyste i ”Skolerne svømmer langt”.  

 

Åbent Vand 

Åbent Vand tiltrækker fortsat mange vandglade motionister over hele landet, og flere 

klubber er interesserede i at være med til at afholde Åbent Vand-stævner. Det har vakt 

interessen hos flere voksne motionister, som ønsker at få crawl-teknikken på plads forud 

for arrangementerne. I et samarbejde mellem Team Bade, under Københavns Kommune, 

og Dansk Svømmeunion blev der henover sommeren tilbudt gratis svømmeundervisning i 

Havnebadet ved Fisketorvet frem mod Christiansborg Rundt. Til næste år satser Dansk 

Svømmeunion på igen at kunne tilbyde undervisning efter samme princip. Initiativet er et 

godt tiltag, der kan tiltrække nye medlemmer og give flere deltagere til Åbent Vand 

arrangementer.  

 



 

Stævnekoncepter  

Der afholdes mange regionale stævner til for de mindre svømmere eksempelvis mini-cup, 

miniturnering, regionsmesterskaber og serieturnering. Arbejdet med Svømmeplan 2016 er 

iværksat, og Breddesektionen har lagt op til et konstruktivt samarbejde, hvor 

Breddesektionen kan fortsætte det gode arbejde med sjove og inspirerende 

børnestævner, som eksempelvis AquaChamp Cup.  

 

Temamøder 

Temamøderne oplever fortsat stor tilslutning fra klubberne, som finder det inspirerende at 

høre om nye tendenser og blive opdateret om nye regler til gavn for klubbens udvikling. 

Som eksempler på temaer kan nævnes: ”Coaching som ledelsesredskab”, 

”Folkeoplysningsloven”, ”Skadesforebyggelse”, ”Børneattester”, ”Ansættelseskontrakter og 

aflønninger”, ”Aqua Fighting” og mange flere. I er meget velkomne til at kontakte jeres 

regionale udvalg eller konsulent, hvis I har forslag til nye temamøder. 

 

Netværk 

De regionale udvalg arbejder på at etablere relevante netværk. På Sjælland har de to 

regioner samarbejdet om et netværk for svømmeskolelederne, som fungerer rigtig godt og 

giver mulighed for sparring på tværs af klubber og geografi. Derudover eksisterer der 

netværk for bestyrelsesmedlemmer, forretningsførere, klubformænd og 

svømmeskoleledere (både professionelle og frivillige).  

 

DIF-projekter 

Dansk Svømmeunion har fået tildelt 3,2 mio kroner fra udviklingspuljen i DIF til 3 

øremærkede projekter. De tre projekter er i tråd med Breddesektionens aktiviteter:  

  

Svømmeskolekoncept – Aqua School 

Breddesektionens arbejde med at udvikle et svømmeskolekoncept blev introduceret på 

sidste årsmøde, og det var intentionen, at produktet kunne lanceres til sæsonstart i 

efteråret 2011. Det viste sig imidlertid at være en større og mere krævende opgave end 

først antaget. Svømmeskolekonceptet har været et stort ønske fra klubberne siden 

Breddesektionens start. Vi stræber efter at præsentere det bedste for vores medlemmer, 

de danske svømmeklubber, og vi vil derfor ikke lancere en middelmådig løsning. Der er 

blevet knoklet med at få produktet klar, og det forventes, at systemet inden længe kan 

tages i brug i en beta-version. Systemet vil gøre det muligt for klubberne at tilrettelægge 

hele undervisningsmoduler for en sæson ad gangen. Vi ser det som en stærkt værktøj for 

undervisningsafdelingerne, og vi glæder os til at have det klar til jer.   

 

Folkeskolesvømning 

Dansk Svømmeunion og Danmarks Idræts-Forbund har iværksat et pilotprojekt om 

folkeskolesvømning, hvor tre kommuner deltager; Odense, Faaborg-Midtfyn og Aalborg 



 

Kommune, sammen med tre nærliggende svømmeklubber. I løbet af projektperioden har 

personer fra Syddansk Universitet observeret undervisningen. Syddansk Universitet 

forestår analysen af forløbene med henholdsvis instruktør-undervisning og lærer-

undervisning af børnene. Det forventes, at analysen kan præcisere hvilke barrierer, der er 

ved at lade lokale svømmeklubber overtage ansvaret for svømmeundervisningen. 

Ligeledes skal analysen præcisere, hvilke muligheder der er forbundet med at lade 

svømmeklubberne forestå svømmeundervisning, herunder især de økonomiske, set i lyset 

af den anstrengte kommunale økonomi. Evalueringsrapporten forventes klar til april 2012.   

 

Flere medlemmer 

I Breddesektionen arbejder vi løbende på at opfange og udvikle gode ideer og nye 

initiativer, som kan tiltrække og fastholde medlemmer. Derudover er det også vores 

ambition at tilbyde en mangfoldighed i vores tilbud. Som et eksempel herpå har flere 

klubber oprettet svømmehold for etniske minoriteter, hvilket stiller særlige krav til bl.a. 

adskillelse af mænd og kvinder. Holdene har oplevet stor succes, og der oprettes flere 

hold af denne type. I forbindelse med DIF-projekterne har konsulenterne arbejdet intensivt 

på at tiltrække nye klubber, i særdeleshed Breddeklubber, som kan nyde gode af Dansk 

Svømmeunions mange breddetilbud. Det er målsætningen, at svømmeunionen skal få 50 

nye medlemsklubber og 15.000 nye medlemmer over tre år. Indtil videre har 

konsulenterne skaffet 28 nye klubber, og de er dermed foran målsætningen.   

 

Professionalisering af kommunikationen 

Som led i arbejdet med at skaffe flere nye medlemmer og fastholde de eksisterende 

medlemmer har Breddesektionen fået udarbejdet en folder, som præsenterer alle vores 

ydelser og produkter. Dette skal også ses som et naturligt led i arbejdet med at 

professionalisere Breddesektionens kommunikation. Vi har fokus på at skabe 

opmærksomhed om Breddesektionens aktiviteter og tilbud. Dette sker via hjemmesiden, 

nyhedsbrevet og de sociale medier. Vi har arbejdet med at præsentere vores tilbud på en 

overskuelig og let tilgængelig måde. Og for at løfte niveauet yderligere, er det planen, at vi 

vil udnævne en webredaktør, som i højere grad har mulighed for at dedikere tid og 

ressourcer til denne udvikling.  

 

Udviklingskonsulenter 

I 2011 fik vi ansat tre nye udviklingskonsulenter. Lars Bo Larsen blev ny konsulent for 

Region Nordjylland og Region Midtjylland, mens Anna Jørgensen blev ny konsulent for 

Region Syddanmark. Caroline Kleemann er ansat som konsulent for Åbent Vand og 

Livredning. Mens Morten Hinderup fortsat er tilknyttet Region Nordsjælland og Lene 

Madegaard er tilknyttet Region Sydsjælland. Konsulenterne har alle ydet en stor indsats 

for at iværksætte og udbrede breddeaktiviteterne til klubberne.  

 

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak for indsatsen i 2011.  



 

 

 

Aktivitetsniveauet er stigende i Breddesektionen, og det kan man godt glæde sig over i 

disse tider, hvor mange melder om faldende aktivitet. Vi opnår flotte resultater, og der er 

opbakning til vores projekter. Det skal vi være stolte af.  

 

Fortjenesten er jeres, og I gør det rigtig godt - det gælder både i klubberne, i regionerne og 

blandt konsulenterne.  

 

Der er fortsat masser at tage fat på, og jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet med jer i 

2012.  

 

 

På vegne af Breddesektionen 

 

Helle Jakobsen 

Sektionsleder for Breddesektionen 

 

 


