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Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring  
Dato: D. 28. april 2012  

Mødetidspunkt: 9.00-12.00 

Mødested: Idrættens Hus, Brøndby 

Deltagere: Hans Krogenlund (HK), Nomi Mortensen (NM), Martin Thygesen (MT), Martin Karup (MK), Margit 
Beckmann (MB), Anna Jørgensen (AJ), Lars Jørgensen (LJ), Ronni Meyer (RM), Victor Valore (VV) 

Inviterede:  

Afbud:  

Beslutningsnotat: AJ 

E-mail til: Udspringssektionen, bestyrelsen og administrationen 
Nr. Punkt Underpunk

t 
Kommentar Status på punktet 

1. 
 
 
 

Valg af dirigent og 
referent 
 

 AJ blev valgt som referent 
VV blev valgt til dirigent 
 

 

2. Udspringssektionens 
beretning 

 Sektionsleder Hans Krogenlund fremlagde sektionens beretning 
 
Beretningen blev vedtaget 

 

3. Drøftelse af 
målsætnings- og 
handleplan  
 

 Målsætning: 

 Udspringssektionen har påbegyndt arbejdet med målsætninger 
og handleplaner, for at få sat ord på den udvikling, der gerne skal 
ske i sektionen. 

 Der arbejdes i sektionen på, at øge antallet af klubber i Danmark 
med udspring. Der arbejdes klubvis, men mest på at brede sig 
omkring de klubber, der allerede har udspring.  

 Der opstår afdelinger i klubber, som ofte mister ”pusten”. Så det 
er vigtigt, at fastholde springerne.  

 Det er vigtigt at få øget antallet af udspringere og fastholde dem, 
der allerede går til udspring. 

 Der skal flere klubber med i stævnerne. 
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 Der skal flere trænere med til efterårssamlingen, og mere 
fastholdelse af trænerne. 

 Der skal uddannes flere ledere i forhold til det administrative, det 
økonomiske og klubbens drift. 

 
Handleplan: 

 Udspringssektionen skal støtte klubberne. 

 Udspringerne skal styrkes, blandt andet med D-samlinger for de 
10-11-årige, talentsamlinger, landsholdssamlinger samt 
opfordringer til at støtte andre fællesaktiviteter og arrangementer. 

 I forhold til stævner skal der satses på tidlig planlægning. 

 I forhold til fastholdelse af trænere, skal der fastholdes 
udspringere, så de er motiverede til at fortsætte som trænere. 
Ved mere samarbejde med andre klubber skal de kunne 
fastholdes. 

 Flere ledere skal tilbydes kurser, samlinger med formål at blive 
bedre klædt på i forhold til regler, kultur, stævner mm. 

 
NM kommenterede på punktet om at få flere udspringsklubber. Hun er 
positiv efter en oplevelse i Durup Svømmeklub, hvor hun afholdte en 
inspirationsdag i april måned. 
 
HK besøgte Jyllinge Svømmeklub, hvor de også er positive overfor at 
starte udspring. 
 
AJ kommenterede på, at konsulenterne gerne vil hjælpe til med at 
udbrede kendskabet til udspringssektionen, når de er på klubbesøg. 
 
VV havde en positiv oplevelse efter breddesektionsmødet, hvor han fik 
henvendelser fra flere klubber, breddesektionen og mange andre, da 
Anders Skov opstillede til en post i breddesektionen. 
 
NM forespurgte hvilke klubber, der har indberettet medlemstal for 
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udspring. AJ kigger på tallene. 
 
VV: Ved stævner, som varer tre-fire dage, og hvor forældrene er med, 
ender ud med at nogle af forældrene er motiverede for at engagere sig 
bagefter. 
OL-potentialet skal udnyttes. Lyngby Udspringsklub har talt med 
kommunen om at bruge den medieeksponering, der opstår, for 
eksempel ved at stå klar med en træner ved offentlig åbningstid efter der 
har været udspring i TV. 
 
LJ: foreslår, at udspringssektionen tager rundt til de klubber, som har 
indberettet tal for udspring. Foreslår, at der i udspring kan findes 
inspiration i de alternative stævner, som svømmesektionen er i gang 
med at udbrede. Der kan måske også findes inspiration i gymnastikkens 
verden? 
 
HK: anbefalede at fortsætte med alternative arrangementer, f.eks. DM i 
bombe, ”big splash” mm. 
 
VV: I Lyngby har de to ”veje” udspringerne kan gå efter begynderholdet: 
1. saltohold (”tonsehold”) og 2. et hold hvor de dygtiggør sig. 
 
NM: der sker meget rundt i klubberne, som er spændende. Sektionen 
skal være bedre til at fortælle de gode historier, så klubberne kan se 
hvad der sker og hvordan udspring er. 
 
LJ: Udspringssektionen skal ud og vise flaget, for eksempel som Anders 
Skov, der stillede op som medlem af breddesektionen.  
 
HK: der skal støttes op om de klubber, der gerne vil have udspring på 
programmet på en eller anden måde. Hjemmesiden skal bruges mere til 
de gode nyheder. 
 
AJ kommenterede på at udspringssektionen kan bruge Dansk 
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Svømmeunions nyhedsbreve til de gode historier. Yderligere 
kommenterede hun på, at det kunne være en god ide at udbrede ideen 
om flere ”tonsehold” i udspring, som i gymnastik 
 
VV: Kommenterede at voksne springere kan inspirere børnene, der ser 
det. Victor Valore kommenterede på følgende i forhold til 
kommunikation: AGF er gode til at komme i medierne. Lyngby har satset 
på Facebook, som også giver en god dækning. Der skal snakkes mere 
om faciliteter, da udspring er en sport, hvor der er mulighed for at få 
taget gode billeder, men ofte er der dårlig belysning i svømmehallerne. 
  
RM: Udspring er en langsom sport, på grund af megen ventetid mellem 
springene og mellem de danske deltagere, og at det derfor er svært at få 
mediedækning. 
 
MB: hvorfor ikke bruge www.kanalsport.dk eller www.onsport.dk ? 
 
HK: Det hjælper ikke at bruge medierne til at tiltrække unge til sporten, 
hvis man ikke fastholder de nye aktive. En satsning kræver meget energi 
på det sociale ved sporten.  
 
RM er enig med HK, men mener at udviklingen peger på, at det bliver 
sværere at rekruttere medlemmer uden at bruge de alternative midler.  
 
AJ: Kunne skolesvømning være en mulighed for at få mere fokus på 
udspring? I samarbejde med klubberne. 
 
VV: Lyngby Udspringsklub har et forløb med en skole, hvor der kommer 
16 elever. 
 
MT kommenterede at det kunne være en interessant mulighed med 
udspring i skolesvømningen. 
 

Lars Jørgensen uddelte herefter Dansk svømmeunions udspringspris 

http://www.kanalsport.dk/
http://www.onsport.dk/
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til Nomi Mortensen. 
 
  
 

4. Orientering om 
sektionens regnskab 
2011 og budget 2012.  
 

 HK orienterede om regnskabet og budgettet. 
 
Under rubrikken” regnskab 2011” er der nogle huller. Disse huller 
betyder, at der i 2011 ikke er blevet brugt midler på disse punkter. 
HK fremviste et ”alternativt” regnskab, for at samstemme udgifter og 
indtægter. 
 
Dette medførte følgende kommentarer:  
 
VV: der skal prøves at kigges mere holistisk på udspringsøkonomien. De 
beslutninger, der tages i udspringssektionen i forhold til økonomien, skal 
der kigges mere bredt på, for at støtte klubberne. Der skal ses på 
økonomi og politik i en sammenhæng 
 
RM: hvor skal det være mere sammenhængende? 
 
VV: landsholdssamlinger støttes fra sektionens side. Der skal være en 
forståelse for hvordan økonomien flyder. 
 
RM: er der ikke forståelse for økonomien? Det er dyrere at springe i 
København end i Jylland, derfor kan det være svært at sætte priser på 
alt inden for udspring. 
 
NM: der er nogle ting, der er nemmere at søge midler til end andre, for 
eksempel landholdsarbejde. 
 
MT: er lidt i tvivl om hvad VV mener 
 
VV: når der planlægges på landsniveau, skal der snakkes om hvem der 
betaler hvad. Om det er udspringssektionen eller klubben 
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RM: Udspringssektionen betaler ikke, men sætter krav for hvad der skal 
være ved et stævne. Deltagerbetalingen skal gå op med det, det koster 
at afholde et stævne. 
 
HK: det er aftalt, at der er afsat en garanti mod underskud, hvis 
deltagerbetaling ikke dækker omkostningerne. Historien viser, at der ikke 
har været brug for de ekstra penge, der sættes af til træningslejrene, 
som underskudsgaranti. I forbindelse med stævner er det prisværdigt 
hvis klubber selv vælger, at der skal serveres frugt eller andet, men det 
er ikke med i budgettet. Det er lederarbejdet, der skal støttes. Der kan 
søges penge ved Dansk Svømmeunion om støtte til elitearbejdet.  
 
RM: vi skal vide hvilke regler, der er, eller hvordan sektionen kan agere i 
forhold til at søge støtte ved unionen.  
 
Regnskab og budget vedlægges 
 

5. Behandling af 
indkomne forslag 

 Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelsernes punkt 6.00: 
Fjernelse af mesterskaber i de 4/5 første (indstillet af 
udspringssektionen) 

Forslaget blev vedtaget 

 
Forslag til ændring af Mesterskabsbestemmelserne for udspring 
(foreslået af Nomi Mortensen, FREM Odense) 
 
Nomi Mortensen præsenterede forslaget om at ændre i 
mesterskabsbestemmelserne, som vil indebære et nyt juniormesterskab 
og mulighed for at afholde DÅVM i 2. halvår. 
 
Punkt 01.15: 
Forslag om mesterskabers placering blev vedtaget 
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Følgende blev vedtaget for punkt 03.00: 
DÅVM 2012 afholdes som planlagt. 
I 2. halvår 2012 afholdes et kvalifikationsstævne til nordiske 
juniormesterskaber, der skal fungere som et ”pilot” DÅVM stævne.  
DM og DJM afholdes i 1. halvår. 
 

6. Øvrige emner til 
drøftelse  
 

 MB: vil gerne bede om en bestilling på medaljer så hurtigt, som det er 
muligt. Bestillingen skal afgives mindst tre uger før stævnet afholdes. 
 
HK anmoder om, at alle klubber indgiver tilmelding til DM, så hurtigt som 
muligt for at der kan bestilles medaljer i god tid. 

 

 

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). 
 
Victor Valore indstilles til posten som sektionsleder. 
Victor Valore blev valgt som sektionsleder 
 

 

8. Valg af øvrige 
medlemmer 
(Sektionen har til 
hensigt at reducere 
antallet af 
medlemmer til 5, jf. 
forretningsordenen) 

 Pernille Gamby Jensen er på valg – ønsker ikke genvalg 

Nomi Mortensen er på valg – ønsker genvalg 

Martin Thygesen er på valg – ønsker genvalg 

Ronni Meyer er ikke på valg 
Claus Friislund er ikke på valg  

 
Der indstilles en ny kandidat fra Farum Familie Svøm: Christian Koerner 
 
HK: Det blev vedtaget at sætte antallet af medlemmer ned i henhold til 
vedtægterne på sidste sektionsmøde. Sektionen havde opfordret Farum-
familie-Svøm til at stille med en kandidat til sektionen.  
 
Idet der var tre kandidater var en afstemning om to ud af tre kandidater 
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nødvendig. 
 
RM foreslog, at Christian Koerner bliver medlem af udvalget, selvom det 
er vedtaget, at udvalget skal tælle færre medlemmer. Det er positivt at 
der er nogle, der er interesserede i at deltage i udvalget. 
 
 
VV er enig med RM i at tage imod den hjælp udspringssektionen kan få 
 
MT kommenterede at sektionen ikke skal sige nej til interesserede 
 
VV: vil gerne udvide, i forhold til den mulighed der er for at få flere nye 
udspringsklubber 
 
Afstemning omvalg af sektionsmedlemmer blev annulleret til fordel for en 
afstemning om at bevare antallet af medlemmer i sektionen.  
 
4 stemte for  
1 stemte blankt 
 
Alle tre kandidater (uden modkandidater) til sektionen var hermed valgt 
uden afstemning. 
 

9. Eventuelt  Ingen punkter til eventuelt  

 


