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Udspringssektionens områdemøde 2012 
Søndag den 29. april 2012 kl. 9.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustav Friislund Sundgaard 
og Niklas Nybro Sørensen 
deltagere i synkront udspring 
ved NM 2011 
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Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent og referent 
 
2. Udspringssektionens beretning 
 Den skriftlige beretning. Bilag 1 på siderne 3-4 
 
3. Drøftelse af målsætnings- og handleplan 
 
4. Orientering om sektionens regnskab 2011 og budget 2012.  

Bilag 2 på side 5 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
 Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelsernes punkt 6.00: Fjernelse af 
mesterskaber i de 4/5 første (indstillet af udspringssektionen) Bilag 3 på side 6-7 
 Forslag til ændring af Mesterskabsbestemmelserne for udspring (foreslået af Nomi 
Mortensen, FREM Odense) Bilag 4 på siderne 8-9 

 
6. Øvrige emner til drøftelse 
 
7. Valg af sektionsleder  
 Hans Krogenlund afgår efter tur (2 år). Ny kandidat skal vælges for kun 1 år, idet 
valgperioden for sektionsleder ved tidligere valg ”kom ud af takt” i forhold til reglerne i 
forretningsordenen (sektionsleder skal vælges i ulige år for en 2-årig periode). 

 
8. Valg af øvrige medlemmer (Sektionen har til hensigt at reducere antallet af 

medlemmer til 5, jf. forretningsordenen) 
 Pernille Gamby Jensen er på valg 
 Nomi Mortensen er på valg  
 Claus Friislund er ikke på valg 
 Martin Thygesen er på valg  
 Ronni Meyer er ikke på valg  

 
9. Eventuelt 
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Bilag 1 
 

Springsektionen består af 
Hans Krogenlund (sektionsleder) 

Claus Friislund (medlem) 
Pernille Gamby Jensen (medlem) 
Nomi Mortensen (Eliteansvarlig) 

Martin Thygesen (Trip Trap ansvarlig) 
Ronni Meyer (medlem) 

 
Sektionens beretning ved sektionsleder Hans Krogenlund 

 
Organisationen 
Ved sidste områdemøde i 2011 blev hele udspringssektionen genvalgt. Der blev hermed 
lagt op til en fortsættelse af den hidtidige udvikling i et landsdækkende samarbejde, hvor 
klubberne stod som bærende i fællestræning, træningsstævner, mesterskaber og 
landsholdsarbejde. 
 
Fællestræning 
Der blev i 2011 gennemført 2 ”talentsamlinger” fra fredag aften til søndag eftermiddag, 
hvor invitationen til deltagere skete ud fra færdighedskriterier. 
Alle samlinger havde landtræning, udspring og teori i programmet. Med deltagerne fra hele 
landet, blandet i hold, blev der opbygget stort kendskab til hinanden, klubberne imellem, 
og kammeratskabet blev styrket. 
 
Landshold 
I sæsonen 2010- 2011 var antallet af deltagere i talentsamlingerne vokset så meget, at 
tiden var moden til at introducere en ”overbygning” i form af samlinger for en landsholds 
bruttotrup for de bedste. Kriteriet for udtagelse var et potentiale til deltagelse på 
landsholdet ved de nordiske mesterskaber i 2011 eller senere.  
Der blev udtaget i alt 14 udspringere til en træningslejr i Berlin i efterårsferien 2011. De af 
bruttotruppen udtagne udspringere, deltog efterfølgende i en yderligere weekendsamling i 
Lyngby.  
 
Nordiske mesterskaber og nordiske Juniormesterskaber 
Dansk Udspring fik i 2011 chancen for at afholde Nordiske Mesterskaber på dansk grund, 
efter at Greve Svømmehal var blevet færdigrenoveret. Det blev afholdt den 2.-4. 
december. Programmet blev gennemført til gæsternes tilfredshed. Ved også at benytte 
Frederiksberg Svømmehal, der har 2 stk. 3m vipper, lykkedes det at gennemføre 
konkurrencer i synkront udspring.  
 
Danmark opnåede at fastholde niveauet fra forrige år med at høste i alt 10 medaljer, dog 
heraf kun 2 af guld, hvilket betød et fald i mesterskabstitler på 50 %.  
Desværre deltog Danmark ikke med seniorer ved disse mesterskaber, hvilket afslørede en 
stor svaghed indenfor dansk udspring. Det er vigtigt at arbejde for at fastholde de 
nuværende deltagere på juniorlandsholdet, så Danmark snart kan repræsenteres 
internationalt af seniorer igen. 
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Konkurrencer i øvrigt 
Træningsstævnerne ”Trip Trap” afholdes af danske klubber samt af de 2 skånske klubber 
(fra Malmø og Lund), der følger det danske koncept 
I 2011 blev der sammenlagt afholdt 8 Trip Trap stævner. Tilslutningen til Trip Trap 
stævnerne faldt fra 2010 til 2011 med 40 % for de danske deltageres vedkommende. Det 
var skuffende, men dog nogenlunde tilfredsstillende i et år, hvor vi også stod for 
værtsskabet af Nordiske Mesterskaber. 
Trip Trap reglerne blev justeret til gavn for de laveste trin. Dette har givet mulighed for en 
større tilslutning til stævnerne for nybegynderne. 
 
 
Træner/leder samling  
Der blev afholdt trænersamling i Kalundborg i juni 2011. Samlingen havde fokus på 
kommunikation (girafspring). Lene Madegaard fra Dansk Svømmeunion gav en god 
introduktion. Det blev endvidere arbejdet med aldersrelateret træning, træningsprincipper 
og konkurrenceforslag og –regler. Samlingen var vigtig og gavnlig for forståelsen og 
samarbejdet klubberne imellem.  
 
Der var enighed om at det var vigtigt at fortsætte disse samlinger. Sektionen er enig i også 
at gøre noget mere, for at få flere ledere til fremtidige samlinger. Sektionen besluttede at 
holde næste træner/leder seminar i forbindelse med en træningssamling for udspringere.  
 
 
Kommunikation 
Værtskabet for NM og NJM gav mulighed for markedsføringen af udspring. Det blev 
begrænset udnyttet, men vi opnåde dog sendetid på TV2 News omkring synkront udspring 
konkurrencerne i Frederiksberg Svømmehal.  
Svøm.dk hjemmesiden er blevet lidt bedre udnyttet end forrige år, specielt omkring 
Nordiske mesterskaber. Udspringssektionen ser frem til en mere brugervenlig 
hjemmeside. 
 



  5/9 

Bilag 2  
 
Udspringssektionens regnskab 2011 samt budget for 2012 
 
Beskrivelse Budget Regnskab Budget 
INDTÆGTER 2011 2011 2012 

Andre indtægter -50.000 -50.000 -50.000 

Indtægter NM og NJM   -137.733   

Deltagerbetaling Trip Trap -17.000 -11.400 -17.000 

Startgebyr Danske Mesterskaber -8.000 -7.200 -8.000 

Udviklingspuljen til landshold -45.000 -45.000   

   Tilskud til NM og NJM deltagelse     -15.000 

   Tilskud til EJM og Grand Prix -20.000 -20.000 -20.000 

   Tilskud til forberedelse af 
landshold     -20.000 

Deltagerbetaling landshold    -35.100 -13.500 

Indtægter i alt -140.000 -306.433 -143.500 

    
UDGIFTER    

Træningsamlinger 2.000   2.000 

Landshold Junior 47.000 80.957 30.000 

Turnering i Danmark  10.000  5.000 

Turneringer i Udlandet (Grand 
Prix) 

 10.000  11.909   

Danske Mesterskab 2.000 2.566 2.000 

Nordiske Mesterskaber for DK 
deltagere 20.000   38.500 

NM og NJM (hvert 4. år)   160.288   

Europamesterskaber 10.000  25.000 

Europamesterskaber for juniorer    16.402   

Verdensmesterskaber     0 

Verdensmesterskaber for juniorer      0 

Nationale møder 20.000 9.907 18.000 

Generalforsamling og årligt 
områdemøde 

2.000 4.198 4.000 

Kurser 6.000   6.000 

Sektionsaktiviteter og møder 7.000 12.981 12.000 

Administration 4.000 748 1.000 

Udgifter i alt 140.000 299.956 143.500 

Overskud  -6.477  
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Bilag 3 
 
Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelsernes punkt 6.00 
Fjernelse af mesterskaber i de 4 / 5 første 
 
Godkendt til indstilling til områdemøde 2012 på udspringssektionsmødet den 8. 
januar 2012. 
 
Reglen blev indført i 2009, med henblik på at skabe mere konkurrence på de mere enkle 
spring, som de første spring med sværhedsgrads-begrænsning er. Altså dyrke 
”grundspringene” mere.  
Specielt ville det være vigtigt for seniorspringerne, hvor de mere stilrene, frem for de mere 
akrobatiske springere, kunne få en chance for at gøre sig gældende. 
 
Det var hensigten at udnytte Tårnmesterskaberne til også at have ”de 4/5 første” fra vipper 
og tårn med i programmet. 
Konkurrencerne har ikke været brugt. Det skyldes måske 2 forhold: 

o Det er ikke så vigtig en konkurrence for junior springere, der jo konkurrerer med de 
4/5 første i deres konkurrencer. 

o Der er ikke så mange/næsten ingen seniorer i dansk udspring. 
 
Det foreslås derfor ”de 4/5 første” taget ud af mesterskabsbestemmelserne ved næste 
områdemøde af følgende grunde 

o Der er ikke udsigt til rigtig mange seniorer foreløbig. 
o Et ”dansk mesterskab” skal have en karakter, der er nogenlunde er i 

overensstemmelse med FINA reglerne 
o Man kan flytte disse konkurrencer til turneringerne, som f.eks. Trip Trap. Hvis der 

ved disse lejligheder viser sig at konkurrencerne kan vokse i interesse blandt 
klubberne og springerne, kan de genindføres i Mesterskabsbestemmelserne. 

 
Udspringssektionen 
 
 
Udskrift fra mesterskabsbestemmelserne: 
 

”06.00 DANSKE MESTERSKABER i 4/5 FØRSTE 

06.01 Discipliner. 
Damer 1 meter, 5 første Herrer 1 meter, 5 første 

Damer 3 meter, 5 første Herrer 3 meter, 5 første 

Damer tårn, 4 første Herrer tårn, 4 første 

  
06.02 Springserier. 
Damer og Herrer 1 meter: Springes der 5 spring valgt fra 5 forskellige gruppe, men en 
begrænsning af den samlede sværhedsgrad på 9,0. 
Damer og Herrer 3 meter: Springes der 5 spring valgt fra 5 forskellige gruppe, med en 
begrænsning af den samlede sværhedsgrad på 9,5. 
Damer og Herrer tårn: Springes der 4 spring valgt fra 6 forskellige gruppe, men en 
begrænsning af den samlede sværhedsgrad på 7,6. 
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05.04 Medaljer. 
Nr. 1, 2 og 3 i ovennævnte discipliner modtager Dansk Svømmeunions 

Mesterskabsmedaljer i henholdsvis Guld, Sølv og Bronze. 
  
05.05 Afvikling. 
Damer 1 meter, 5 første 

Herrer 3 meter, 5 første 

Damer tårn, 4 første 

Herrer 1 meter, 5 første 

Damer 3 meter, 5 første 

Herrer tårn, 4 første” 
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Bilag 4 
 
Forslag til ændring af Mesterskabsbestemmelserne for udspring.  
 
Forslaget er stillet af Nomi Mortensen, Svømmeklubben Frem Odense  
 
Ændringsforslagene er markeret med rødt. 
 
01.15 Placering.  
 
Ansøgninger om medarrangering, skal foreligge Udspringssektionen minimum 9 mdr. før 
et givent mesterskab. Ved flere kandidater, afgør Udspringssektionen hvor 
mesterskaberne placeres.    
 
02.01 Discipliner.  
Der konkurreres, jævnfør FINA's Årgangsbestemmelser, i følgende discipliner: 
FINA gruppe C: 1 og 3 meter vippe, piger og drenge 
FINA gruppe B: 1 og 3 meter vippe, piger og drenge 
FINA gruppe A: 1 og 3 meter vippe, piger og drenge 
Og derudover DANSK SVØMMEUNIONS: 
Gruppe D: 1 og 3 meter vippe, piger og drenge 
 
DM-vippe for årgangsspringere afvikles i 2. halvår, i 1 & 3 meter piger og 1 & 3 meter 
drenge, 
som discipliner ved DÅM. 
DM-platform for årgangsspringere afvikles i 2. halvår, i platform piger og platform drenge, 
som discipliner ved DTM/DTÅM. 
 
 
03.00 DANSKE VIPPE MESTERSKABER OG DANSKE VIPPE JUNIOR 
MESTERSKABER 
 
03.01 Discipliner.  
Der konkurreres efter FINAs bestemmelser for: 
1 meter vippe, damer 1 meter vippe, herrer. 
1 meter vippe, junior damer 1 meter vippe, junior herrer. 
3 meter vippe, damer 3 meter vippe, herrer. 
3 meter vippe, junior damer 3 meter vippe junior herrer. 
 
03.02  Springserie. 
Der springes efter de til en hver tid gældende FINA regler herfor. 
For Senior konkurrencerne gælder det at grupperne 100, 200, 300 og 400 minimum skal 
vises 1½ rotation. 
Der springes en indledende konkurrence og en finale. 
De fire (4) bedste fra indledende går videre til finalen.  
 
03.03 Afvikling. 
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Konkurrencerne søges afviklet over 2 dage i følgende rækkefølge: 
1. konkurrencedag:   2. konkurrencedag: 
3 meter vippe, junior damer indledende 1 meter vippe, junior damer indledende 
1 meter vippe, junior herrer indledende 3 meter vippe, junior herrer indledende 
3 meter vippe, damer indledende 1 meter vippe, damer indledende 
1 meter vippe, herre indledende  3 meter vippe, herrer indledende 
3 meter vippe, junior damer finale 1 meter vippe, junior damer finale 
1 meter vippe, junior herrer finale 3 meter vippe, junior herrer finale 
3 meter vippe, damer finale  1 meter vippe, damer finale 
1 meter vippe, herrer finale   3 meter vippe, herrer finale 
 
Afvigelser fra denne plan kan kun ske med DMA's eller dennes stedfortræder og/eller  
udspringssektionens tilladelse. 
Såfremt program er udsendt på forhånd, kan en konkurrence kun flyttes fra dag til  
dag, efter indforståelse med aktive i den pågældende konkurrence. 
 
 
03.04 Medaljer.  
Nr. 1, 2 og 3 i følgende discipliner: 
1 meter vippe, damer 
1 meter vippe, junior damer 
1 meter vippe, junior herrer 
3 meter vippe, junior damer 
3 meter vippe, junior herrer 
 
modtager DANSK SVØMMEUNION's mesterskabsmedalje i henholdsvis guld, sølv  
og bronze. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


