
  
 

 
 

 

         
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til 
Svømmesektionens områdemøde 
søndag d. 29. april 2011 kl. 9.00 

  



  
 
DAGSORDEN 
Under forudsætning af fusion mellem Eliteafdeling og Svømmesektion i konsekvens af 
Svømmeplan 2012-2016. 
 

1. Valg af dirigent 
 
2. Sektionens beretning 
     Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 5 – 9. 

 
3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen 
     Bilag 2: Siderne 10 – 11. 
 
4. Orientering om sektionens regnskab og budget 
     Regnskabet forelægges på Svømmeunionens generalforsamling. 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
     Der er ikke kommet forslag. 

 
6. Øvrige emner til drøftelse 

 Kravtider til mesterskaber 
 
7. Valg af Sektionsleder 
     Sektionslederen er også formand for Mesterskabsudvalget indtil 31. december 
     2012. Herefter er Svømmesektionen med tilhørende udvalg underlagt 
     sportschefen. 
     Vælges for 1 år. Lise Møller er villig til genvalg. 
 
8. Valg af øvrige medlemmer til sektionens ledelse samt udvalg 
    Alle valg er for 1 år. Med virkning fra 1. januar 2013 er alle underlagt  
    sportschefen. 

   
a) Valg af leder af Mastersudvalget 
     Vælges for 1 år. Dorte Mathiesen afgår efter tur og er ikke villig til valg.  
     Mastersudvalget indstiller Helen Haas til valg. 
     
b) Valg af 3 medlemmer til Mesterskabsudvalget 

          Der skal vælges 3 medlemmer. 
     Connie Florin og Peter Møller Nielsen er begge villig til genvalg for  
     1 år. Der er herudover 1 vakant plads. Mesterskabsudvalget opfordrer alle 
     interesserede til at opstille. 
 
c) Valg af 3 medlemmer til Dommerudvalget 
     Der skal vælges 3 medlemmer for en periode af 1år. 
     Jens Falkenberg, Poul Stougaard og Lars Mejer Frederiksen er alle villige 
     til genvalg. 
        
d) Valg af 1 medlem til Mastersudvalget 
     Der skal vælges 1 medlem for en periode af 1 år.  
 
9. Eventuelt 

 



  
 
DAGSORDEN 
Under forudsætning af uændret organisation. 
 

2. Valg af dirigent 
 
2. Sektionens beretning 
     Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 5 – 9. 
 
3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen 
     Bilag 2: Siderne 10 – 11. 
 
4. Orientering om sektionens regnskab og budget 
     Regnskabet forelægges på Svømmeunionens generalforsamling. 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
     Der er ikke kommet forslag. 

 
6. Øvrige emner til drøftelse 

 Kravtider til mesterskaber 
 
7. Valg af Sektionsleder 
     Sektionslederen er også formand for Mesterskabsudvalget. 
     Vælges i lige år for en periode på 2 år. 
     Lise Møller er villig til genvalg for 1 år. 
 
8. Valg af øvrige medlemmer til sektionens ledelse samt udvalg 
a) Valg af leder af Dommerudvalget 
     Vælges i ulige år.  

     
b) Valg af leder af Mastersudvalget 
     Vælges i lige år for en periode på 2 år. 
     Dorte Mathiesen afgår efter tur og er ikke villig til valg.  
      Mastersudvalget indstiller Helen Haas til valg. 
 
c) Valg af 3 medlemmer til Mesterskabsudvalget 

          Der skal vælges 2 medlemmer for en periode af 2 år og 1 medlem for en 
          periode af 1 år. 

     Connie Florin og Peter Møller Nielsen er begge villig til genvalg for  
     1 år. Der er herudover 1 vakant plads. Mesterskabsudvalget opfordrer alle 
     interesserede til at opstille. 

 
d) Valg af 1 ordinært og 1 ekstraordinært medlem til 
     Dommerudvalget 
      Der skal vælges 2 medlemmer for en periode af 2 år og 1 medlem for en 
      periode af 1år. 
      Jens Falkenberg, Poul Stougaard og Lars Mejer Frederiksen er alle villige 
      til genvalg. 
        
e) Valg af 1 medlem til Mastersudvalget 
      Der skal vælges 1 medlem for en periode af 2 år.  
 



  
 

9. Eventuelt 

  



  
 

 
BILAG 1 

 

Svømmesektionens Beretning for 2010 
 

Lise Møller (Sektionsleder og formand for Mesterskabsudvalget) 
Dorte Mathiesen (formand for Mastersudvalget) 

Jens.-Chr. Iversen (formand for Dommerudvalget) 
Jan Hansen (medlem af sektionsledelse og Mesterskabsudvalget) 

Peter Møller Nielsen (medlem af sektionsledelse og Mesterskabsudvalg) 
Connie Florin (medlem af Mesterskabsudvalget) 

Helen Haas (medlem af Mastersudvalget) 
Mark Vogel (medlem af Mastersudvalget) 

Søren Voller (medlem af Dommerudvalget) 
Poul Stougaard (medlem af Dommerudvalget) 
Jens Falkenberg (medlem af Dommerudvalget) 

 Lars M. Frederiksen (medlem af Dommerudvalget) 
 
 

SEKTIONENS BERETNING  
v/Lise Møller    

 
Sektionsledelsen har i det forløbne år udelukkende afholdt ”møder” elektronisk. Dette skyldes, at 
sektionsledelsens rolle er meget overordnet. De primære arbejdsopgaver er koordinering af 
sektionens aktiviteter samt udarbejdelse af budget og opfølgning på regnskab. Denne ændring af 
arbejdsopgaverne har blandt andet medført, at vi har anbefalet en øget professionalisering af 
sektionens arbejde. Med Svømmeplan 2012-2016 vil denne anbefaling delvis indfries.  
 
Sektionsledelsen daglige bindeled til Unionskontoret har i det forløbne år primært været Lene 
Madegaard, da langvarig sygdom ramte klubchef Morten Kjær. 
 

 
Mesterskabsudvalget  
Der er afholdt i alt 4 møder og desuden været en omfattende aktivitet pr. mail. Til udvalgets møder 
indbydes altid Marianne Rom og Lise Petersen fra Octo/wingrodan arbejdsgruppen, Thomas Stub 
og Rasmus Vilsgaard som repræsentanter for DSTS samt elitechef Lars Sørensen eller Jesper 
Harder. Vi er meget glade for dette tætte samarbejde, der sikrer en god kontakt både til klubberne 
som til Eliteafdelingen. Mesterskabsudvalget vil i den forbindelse gerne takke Jesper Harder for 
det store arbejde, han udførte under sin ansættelse i Eliteafdelingen. Herudover skal der lyde en 
stor tak for de konstruktive bidrag fra de to DSTS-repræsentanter. 

 
Som opfølgning på Områdemødet 2011 har Svømmesektionen indført en forsøgsordning med et 
ekstraordinært økonomisk tilskud til alle arrangører af nationale mesterskaber. Ordningen 
finansieres gennem en øremærket forhøjelse af den enkelte svømmers licens. Det er på 



  
 
nuværende tidspunkt svært at vurdere, om ordningen har haft den ønskede effekt – mere 
interesse for at være arrangør – men vi vil meget gerne høre jeres synspunkter. 
Mesterskabsudvalgets største udfordringer det sidste år har været den fortsatte implementering af 
den mesterskabsstruktur, der blev vedtaget på Områdemødet i 2010 – især omkring DM på 
Langbane. 
 
VI følger fortsat den nye struktur tæt og foretager en grundig evaluering efter hvert mesterskab. 
Evalueringen resulterer i løbende justering af de uhensigtsmæssigheder eller fejl, vi støder på 
undervejs. 
 
DÅM gruppe 2 blev i 2011 for første gang afholdt over 2½ dag på langbane. Mesterskabet blev 
afholdt i Odense og var meget vellykket. 
 
DM på langbane i 2011 blev afviklet i Bellahøj. Det nye koncept betød, at mesterskabet også 
inkluderede årgangsgruppe 1. Dette gav en særlig udfordring vedrørende de enkelte 
stævneafsnits længde og deltagerantallet i de enkelte løb. Undervejs og efterfølgende 
koncentrerede kritikken sig især om finaleafsnittenes længde og aldersbegrænsninger for 
holdkapper. Vi har taget kritikken til efterretning, og håber at DM på langbane 2012 vil vise dette. 
Uagtet kritikpunkterne var der kun ros til lokalarrangøren GI40/Hermes, der virkelig har forstået at 
høste det fulde udbytte af at være lokalarrangør i en hal, der bare vil det bedste for svømmerne og 
Dansk Svømning. Tak til alle i Bellahøj – det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer. 
 
DM på Kortbane blev afholdt i Thisted. Mesterskabsudvalget kan kun konstatere at det var et 
meget vellykket arrangement, hvor alle lokale kræfter ydede deres ypperste. Her oplevede vi 
livestreaming for første gang og allerede nu kan det mærkes at der er en forventning om at dette 
ikke er sidste gang.  
 
2012 blev indledt med DÅM på kortbane for gruppe 1. Mesterskabet synes allerede nu at opfattes 
som en tradition og med afvikling i Odense, var succes faktisk garanteret. Ingen blev skuffede. 
 
DM-H for Årgangsklassen blev i år afviklet med en finalegruppe og to landsdelsgrupper. Alle 
arrangementer forløb fint, men vi vil gerne høre jeres vurdering af om finalestævnet lever op til 
forventningerne. 
 
Danish Open er netop afviklet for anden gang. Niveauet er ambitiøst, da mesterskabet både er 
udtagelsesstævne for vore egne svømmere samt gerne skal tiltrække udenlandske svømmere. 
Mesterskabet er derfor placeret i Bellahøj. I år var Danish Open kvalificerende til OL, og 
medieinteressen var stor. Faktisk så stor at DR havde livestreaming på hjemmesiden, og der var 
travlt med at servicere pressen. Der var også royalt besøg, og selv om det var en stor oplevelse, 
var det svømmermæssige højdepunkt nok lørdag aften, hvor der både var individuelle 
kvalifikationer, nordisk rekord og en uforglemmelig 4 x 200 m fri herre holdkap. Stemningen på 
dette tidspunkt var fuldt på højde med, hvad der kan opleves i Australien og USA. 
 
Landsdelsmesterskaberne for årgangssvømmere afvikles jo både før og efter jul. Placeringen er 
med succes flyttet til starten af december fra meget tæt på jul samt i slutningen af maj måned. Der 
kan fortsat komme spørgsmål til, hvorfor mesterskaberne afvikles to gange pr. sæson, men håbet 
er jo, at vi kan opnå afvikling på kortbane i december og langbane i maj. 
 
Til jer, der overvejer at være lokalarrangører af mesterskaber, kan I hente hjælp til planlægningen 
ved at besøge ”Værktøjskassen” på hjemmesiden. Herudover står såvel sagsbehandleren som 
resten af mesterskabsudvalget gerne til rådighed for både spørgsmål som hjælp af mere praktisk 



  
 
karakter. Tit kan et samarbejde mellem flere klubber også være med til at fjerne barrieren for at 
melde sig som arrangør. 
 
Sidst men ikke mindst en stor tak til vore flittige hjælpere – Connie Florin og Peter Møller Nielsen 
der sikrer afholdelsen af landsdelsmesterskaberne, Caspar Henriksen, der opdaterer alle 
ranglister, Torben Jansen, der sørger for at svømmere, der sætter dansk juniorrekord eller dansk 
rekord, får et bevis på dette samt Claus Holkjær og Thomas Stub, der registrerer alle 
landsdelsrekorder. Skulle nogen have lyst til at løse en konkret opgave, er det bare om at sige til. 
 
 

WinGrodan, Octo Statistik og registrering 
Der er en del ændringer undervejs i Grodan programmerne ud over de løbende forbedringer. 
Samtidig kan vi konstatere, at vi har en bred skare af dygtige brugere ude i klubberne, så meget 
klares lokalt. 
Det er stadig vigtigt at holde programmer, grunddatabase og licensdatabase opdateret. Så kik ind 
på www.simgrodan.dk med jævne mellemrum for at få opdateringer. Det er også på denne 
hjemmesides forum, man kan spørge og få svar på alle spørgsmål om programmerne.  
 
WinGrodan programmerne udvides og forbedres løbende. I 2011-12 er der sket/sker der følgende: 

 I forbindelse med at man ændrede håndtering af årgange og alder til at følge sæson fra og 
med september 2011 har det været nødvendigt at indlægge nye regler i Wingrodan 
Stævne, Grodan Anmeld og Grodan Statistik. Stævneprogrammet er rettet, de to andre 
kommer i marts 2012. 

Octo Statistik er vores database med officielt registrerede tider. I Octo Statistik er der i 2011 
registreret resultater fra 509 stævner, heraf er de 50 udenlandske stævner. 
Husk at deltagende klubber selv skal sende Lenex resultatfiler fra stævner i udlandet til 
resultater@svoem.dk for at få resultaterne registreret. 
 
Live-timing er nu blevet en fast tradition ved mesterskaber og mange andre stævner. I 2011 var 
der 52 stævner og 51 stævner året før.. 
  
Svømmesektionen sørger for, at LEN modtager resultater for alle mesterskaber samt stævner, 
hvor en senior/junior svømmer får mere end 750/650 point. Dette sikrer, at svømmerne optages 
på LENs ranglister og dermed kan tilmeldes internationale mesterskaber. I 2011 blev det til 49 
stævner. LEN har resultaterne liggende på www.swimrankings.net.  
 
Svømmesektionen sender også resultater til FINA, når en svømmer opnår 800 point eller mere. I 
2011 blev det til 9 stævner. Tiderne bruges til FINA world rankings.  
 
Registreringen af svømmerne går rimeligt, der er dog nogle klubber, som stadig glemmer at melde 
skifte af klub eller startberettigelse. Det drejer sig både om nogle mindre klubber i provinsen som 
nogle klubber i hovedstadsområdet - og så glemmer de fleste klubber at melde klubskifte for deres 
masters svømmere. 
 
Klubberne skal huske, at bruge samme navn og årgang på deres svømmere ved registrering i 
Octo Statistik og ved tilmelding af svømmerne til stævner. Klubben kan selv hente 
licensoplysninger for deres svømmere fra OctoStatistik og dermed opdatere Grodan Statistik. 
Hvis registreringerne i Octo Statistik ikke er rigtige, modtager vi gerne rettelser ligesom 
meddelelse om skifte af klub eller startberettigelse kan ske på licens@svoem.dk.  

http://www.simgrodan.dk/
mailto:resultater@svoem.dk
http://www.swimrankings.net/
mailto:licens@svoem.dk


  
 
 

 
  



  
 

Dommerudvalget  
Dommerudvalget har i 2011 afholdt 2 møder, hvor blandt andet bemandingen af de forskellige 
mesterskaber blev koordineret, samt planlægningen af årets dommerseminarer blev diskuteret.  
 
Jens-Christian Iversen har som formand deltaget i sektionsmøderne.  
Dommerudvalget består i dag af Jens-Christian Iversen (Formand), Jens Falkenberg 
(Bedømmeransvarlig), Poul Stougaard (Valgt fra Vest) og Søren Voller (Valgt fra Øst). Lars Mejer 
Frederiksen er blevet tilknyttet udvalget fra august 2010. 
 
Retningslinjerne for overdommere i Dansk Svømmeunion er nu færdig. Retningslinjerne beskriver 
en række forhold vedrørende overdommernes virke og organisering fra klub-, landsdels-, unions-, 
og til FINA – dommere. Udvalget er meget tilfreds med retningslinjerne, som giver svar på mange 
spørgsmål som f.eks. en ny overdommer kan have til, hvordan systemet er opbygget og hvilke 
krav, der stilles til dommerens virke. Disse retningslinjer bliver nu anvendt aktivt i bedømmelserne 
for at sikre, at vi er på niveau med de opstillede krav. 
 
Vi har i 2011 gennemført de første kurser: Overdommer efteruddannelse, som blev udviklet i 
2010. Næsten alle unionsdommere, som er udnævnt før 2007, har været igennem kurset. De 
sidste 2 unionsdommere skal på kursus i 2012. Nye ledelsesværktøjer og kommunikations 
tekniker blev gennemgået, med meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne.  
 
Der blev igen gennemført flere bedømmelser i 2011 end i 2010. Fokus har været på unions-
dommerne, som nu skal bedømmes min. en gang hver 3 år. Også øvrige kategorier af 
overdommere er blevet bedømt. Vi har gennemført bedømmelse af ca. 45 overdommere/startere, 
hvoraf en del var med efterfølgende udviklingssamtaler. 
Mentor ordningen har også fungeret. Her får alle nyuddannede OD tildelt en mentor. Bedømmerne 
har afholdt et enkelt møde, med fokus på de nye retningslinjer for overdommere samt vore 
bedømmelsesskemaer.  
 
Dommerudvalget deltog sammen med FINA dommerne/starteren aktivt i planlægningen og 
gennemførelse af LEN official seminaret, som i september blev afholdt i Idrættens Hus i Brøndby. 
Gode tilbagemeldinger og en god erfaringsudveksling blandt internationale dommerkollegaer 
under ledelse af Søren Korbo, var en stor oplevelse. Vi er langt fremme på official området i 
Danmark, kunne vi bagefter konstatere. Både hvad angår vores officialuddannelse, 
overdommeruddannelsen samt vores system for klub-, landsdels- og unionsdommere. 
 
Årets unions overdommer seminar blev holdt i Odense. Fokus var her på gruppearbejde med 
diskussion af episoder og regeltolkninger, samt en gennemgang af de nye retningslinjer for 
overdommerne. 
Der har været afholdt seminarer for OD i Øst og Vest. Her blev de nye retningslinjer også 
gennemgået, og der var tid til gruppearbejde med erfaringsudveksling baseret på episoder fra 
året, der gik. Regeltolkninger, som blev konkluderet på unionsdommerseminaret blev 
gennemgået, således vi sikrer en rød tråd igennem vores arbejde. 
 
Internationalt har Dansk Svømning igen været godt repræsenteret på bassinkanten i 2011. Bjørn 
Brander deltog ved EJM i juli måned, og Poul Stougaard deltog ved EM-kortbane i december 
måned. Allerede nu ved vi, at Jens Jensen er udtaget af FINA som dommer til OL i London, hvilket 
vi skal være både stolte af og glade for. Dansk svømning er dermed også på dommersiden rigtig 
godt repræsenteret ved mange internationale mesterskaber.  
 



  
 
Vores målsætninger og handleplaner blev opdateret i 2010 og vi arbejder løbende med alle 
punkter hvilket forhåbentlig denne beretning også kan bekræfte. Tak til udvalget for en kæmpe 
indsats. Vi sætter os høje mål, og sammen skubber vi tingene i den rigtige retning. 
 
 

Mastersudvalget 
Ved generalforsamlingen i 2011 blev mesterskabsbestemmelserne ændret således, at det blev 
muligt at inkludere aldersgruppen mellem 20 og 24 år til mastersmesterskaberne Der har været en 
positiv reaktion både fra målgruppen af svømmere, fra masterssvømmerne og fra dommerne. Det 
er således nu muligt at fastholde svømmere i konkurrence øjemed og giver i det hele taget et 
mere samlet tilbud til svømmerne, der gerne vil konkurrere.   
 
Der blev afviklet to nationale mesterskab i 2011 på henholdsvis kort- og langbane. Desværre blev 
landsdels mesterskaberne i øst og vest ikke til noget, dels på grund af manglende arrangør og 
dels på grund at få tilmeldinger.  
 
Mastersudvalgets helt store arrangement var planlægning og afholdelse af Nordiske 
mastersmesterskaber i samarbejde med USG den første weekend i oktober. Det var et stort og 
meget vellykket mesterskab med Bellahøj som ramme for konkurrencen.  
 
Arrangørens målsætning om at afvikle det største Nordiske mastersmesterskab blev indfriet.  

 
 

Afslutning  
Svømmesektionen har plads til alle. Både de, der gerne vil være med til at løse en konkret 
opgave, men også de, der har en god idé eller en kommentar - så hold jer endelig ikke tilbage. Vi 
ønsker også fortsat en dialog med både ledere og trænere. I år forventer vi en del debat relateret 
til den fremtidige struktur som følge af den forventede tilslutning til Svømmeplan 2012-2016. Vi ser 
igen frem til en god og livlig debat på årets møde. 
 
Til sidst skal der rettes en stor tak til alle, der bidrager til Svømmesektionens arbejde.  
Vi glæder os over jeres indsats og engagement og håber, I fortsat vil være med. En særlig tak skal 
rettes til medarbejderne på Unionskontoret. De er vores nærmeste hjælpere og yder altid en hurtig 
hjælp med et smil. Specielt i det forløbne år har de ydet en stor indsats på grund af Morten Kjærs 
sygdom. Mortens fravær har været tydeligt og det var med stor glæde mange af os kunne byde 
Morten velkommen tilbage i forbindelse med det nys afviklede Danish Open. 
 
Årets møde er også specielt på anden måde. Formentlig er det sidste møde som selvstændig 
Svømmesektion, og det er på mange måder vemodigt at tage afsked med en institution, der på 
mange måder kan sammenlignes med en boksebold. Vi har taget mod en del stød, men har 
samtidig formået at være fleksible og kunnet holde os oprejste. Personligt er jeg ked af at jeg ikke 
kan deltage i årets møde. Jeg ville gerne fra talerstolen takke alle for deres bidrag til udviklingen af 
Dansk Svømning. Dette er ikke muligt i år. I ønskes et rigtig godt møde. 
 

 
  



  
 

 
BILAG 2 

 
Målsætning (MS) / handleplaner (HP) 2012 

 
* Markerer at handleplan er iværksat. 
 

KOMMUNIKATION 

MS Forbedre intern og ekstern kommunikation. 

*HP 1 Informationer om sektionens arbejdsområder og regelsæt skal være let 
 tilgængelige, forståelige og logisk placeret på hjemmesiden. 

 
MS Relevante informationer forefindes og opdateres. 
 
*HP 2 Udnyttelse af hjemmeside og anden elektronisk kommunikation således at alle 

nødvendige oplysninger er tilgængelige for de, der skal bruge dem. Herunder også 
information vedrørende Masterssvømning indeholdende terminsliste, 
stævneindbydelser mm. 

 
MS Dialog med klubberne og trænerne 
  
*HP 3 Informere om at det er muligt at stille sig til rådighed for konkrete opgaver indenfor 

sektionens arbejdsområde. 
 

MESTERSKABER 

MS Sikre at mesterskabstilbuddet er tidssvarende, behovsopfyldende, fleksibelt og 
udgørende et kontinuum fra bredde til elite 

 
*HP 4 Løbende evaluering af mesterskabstilbuddet såvel internt i sektionen som i 

samarbejde med trænere, ledere, svømmere og lokalarrangører.   
 
HP 5 For alle mesterskaber beskrives formål, indhold, målgruppe og ramme. 
 
*HP 6 På baggrund af specielt evalueringen udvikle såvel mesterskabstilbuddet 

som det enkelt mesterskab og dettes afvikling. 
 
*HP 7 Der ønskes brug af el-tids anlæg ved alle mesterskaber. 
 
MS. Løbende vedligeholdelse, kvalitetssikring og udvikling af værktøjer til brug for 

stævneafvikling samt resultatformidling.  
 

*HP 8 Sikre at løsningerne er så brugervenlige som mulige. 
  



  
 
 
*HP 9 Sikre at de relevante informationer om systemerne er let tilgængelige. 
 
 
MS. Gøre det nemmere og interessant at være lokal arrangør af mesterskaber.  

 
*HP 10 Sikre at potentielle lokalarrangører er vidende om hvilke hjælpemidler der er 

tilgængelige via hjemmesiden og hvilken hjælp de i øvrigt kan få med planlægning, 
afvikling og økonomi. 

 
*HP 11 Understøtte lokalarrangøren og sikre denne så stor profilering som muligt. 
 
*HP 12 Synliggørelse af den mobile arbejdsgruppe indenfor sekretariat og speaker 

funktionen, som kan understøtte lokalarrangøren før og under et arrangement. 
  

DOMMERSTANDEN 

MS Sikre en højt kvalificeret dommerstand såvel i Danmark som udenlands. 
 
*HP 13 Styrke og udvikle det faglige niveau for overdommere og startere med  
 uddannelse af flere bedømmere. 
 
*HP 14 Udvikle et værktøj til formidling af trufne beslutninger og regeltolkninger,  
 som kan anvendes såvel eksternt som internt. 
 
*HP 15 Vurdere antallet af unionsdommere i forhold til antal mesterskaber, øvrige stævner og 

kravet om et passende antal aktiviteter for den enkelte dommer.  
 
*HP 16 Gennem Nordisk Svømme Forbund formidle en dialog og erfaringsudveksling med 

dommerudvalg i andre nordiske lande.  

 

MASTERS 

MS Give Mastersvømmere mulighed for deltagelse i mesterskaber. 
 
*HP 17 Sikre der er et passende udbud af mesterskaber i både Vest- og Østdanmark  på 

såvel lang- som kortbane. 
 
*HP 18 Sikre at potentielle lokalarrangører er vidende om hvilke IT og andre hjælpemidler, der 

er tilgængelige, og hvilken hjælp de i øvrigt kan få med planlægning og afvikling af 
mesterskab. 

 
HP 19  Samarbejde med Åbent Vand om at mastersvømmere kan deltage i deres 

arrangementer.  
 
 


