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UDSPRINGSSEKTIONENS OMRÅDEMØDE 2015 

 

Dato: 26-04-2015 

Mødetidspunkt: 09.00 – 11.00 

Mødested: Idrættens Hus, Brøndby 

Deltagere: Victor Valore (VV), Anders Skov (AS), Lone Vorm (LV), Hans Krogenlund (HK), Martin H. Thygesen (MHT), Nomi Mortensen (NM), Henrik Bach (HB), 
Anders Vestergaard Jensen (AVJ). 

Referent: Tobias Marling (TM) 

 

 
Nr. Punkt + evt. underpunkt Kommentar Status på punktet 

1 Valg af dirigent VV bød som sektionsformand velkommen til udspringssektionens områdemøde. VV 
præsenterede kort dagsordenen for områdemødet og orienterede omkring valg af dirigent.  
 
AVJ gjorde opmærksom på at der er indkaldt rettidigt ligesom indkomne forslag er leveret til 
rette tid. 

Bestyrelsesrepræsentant AVJ 
blev valgt som dirigent. 

2 Sektionsledernes beretning VV gennemgik sin beretning for 2014. Se vedhæftede.  Beretningen blev gennemgået 
uden bemærkninger fra 
områdemødets øvrige deltagere. 

3 Drøftelse af mål med tilhørende 
handleplaner for sektionen 

VV præsenterede tidligere fastlagte mål fastsat i 2012, herunder fortællingen om at målene er 
opnået i dag. Det er derfor essentielt at få drøftet nye mål for det arbejde der gøres for dansk 
udspring i regi af Dansk Svømmeunions udspringssektion. På en workshop på Oure tilbage i 
januar drøftede sektionen, hvor udspring skal være i 2020:  

1. 1400 registrerede medlemmer, herunder rekruttering samt fastholdelse 
2. Etablering af eliteprojekt, hvor der er fokus på mere end blot et personprojekt, da det 

vurderes at være stærkere på den lange bane. 
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3. Organisation baseret på stående udvalg. 
 
VV gav en stor tak til Dansk Svømmeunions bestyrelse for deres villighed omkring udspring. 
VV fortalte endvidere at Dansk Svømmeunion udløser aktivitetstilskuddet et år før at det 
egentlig bliver udløst fra Danmarks Idrætsforbund.  
 
I henhold til ovenstående punkt 3 præsenterede VV, hvorledes sektionen mener at sektionen 
fremadrettet bør og med fordel kan organiseres. Sektionen anbefaler etablering af tre 
arbejdsgrupper med selvstændige områder:  

 Bredde 

 Talent, landshold og elite 

 Masters og high diving 
 
VV lagde op til dialog om det fremlagte. 
 
AS pointerede at det er vigtigt at der altid er en repræsentant fra sektionen i hver gruppe. 
Repræsentanten er samtidig økonomisk ansvarlig gældende for den enkelte gruppe. AS 
spurgte i forlængelse heraf sektionen om, hvordan man udvælger ressourcepersoner: går 
man direkte til personerne eller via den klub de også er frivillige i.  
VV havde ikke noget entydigt svar herpå, men er enig i at der er fordele og ulemper ved 
begge, men at det kan være en fælles beslutning der tages. 
AVJ pointerede at denne tanke på struktur falder godt i spænd med unions nye struktur 
vedtaget på gårdsdagen generalforsamling.  
LV pointerede at det nok er vigtigt at klubberne involveres, hvis udspringssektionen har tanke 
på at prikke en ressourceperson på skuldrene – også selvom at det er frivilligt, hvor mange 
steder man vil være frivillig. Men ved at nævne det for klubberne, så fordres det gode 
samarbejde. HK fortalte i forlængelse heraf at han godt kan se mening med en 
projektorganisation. NM pointerede at det også må være i klubbernes interesse, eftersom at 
aktiviteter er i alles interesse og forudsætninger for udspring i Danmark. 
HB pointerede at det at spørge om lov, måske er for voldsomt. Hvis der er nogle der byder 
sig til, så skal sektionen da bare udnytte det. Men det er selvfølgelig vigtigt med den gode 
dialog. På den måde kommer der også gensidigt kendskab til- og forståelse for aktivitererne. 
 



 

     Side 3 af 6 

 

VV spurgte til ambitionsniveauet omkring de 1400 medlemmer. HK mente at det er meget 
ambitiøst. Der kommer et enormt arbejde med at fastholde. Her er det meget vigtigt med 
trænerudviklingen og uddannelse. Men det er virkelig fantastisk at være en del at noget som 
vokser, som udspring har gjort på det seneste. 
HB fremlagde at det er enormt vigtigt med uddannelse og spurgte til om det da ikke er en del 
af planerne. VV gav udtryk for at han er meget enig her og fortalte at det naturligvis er noget 
der skal være fokus på. 
AS spurgte i forlængelse heraf til, hvor vidt der er ”vand” nok til dette ambitionsniveau. VV var 
overbevist om at det er der, og at der særligt i Jylland er nok vand, hvor i mod 
hovedstadsområdet er en anden sag. 
 
HK spurgte til, om man ikke i øget grad kan tænke i at koble naboklubber med hinanden ved 
at parre klubber der fungere med klubber der ønsker at udvikle sig indenfor udspring. 
AVJ synes at det lyder som en god idé og at det er netop er noget af det den nye struktur 
ligger op til. 
NM nævnte i forlængelse heraf, at fordelene ved ”ta springet” er, til forskel fra klub til klub 
projekter, at der er mere bevågenhed på det og det gør også at bestyrelsens interesse 
vokser. Vigtigt at det er koblet på sektionen, men involvering fra klubberne er nødvendig. 
AS nævnte at ”gruppe d”-samlingerne eksempelvis kan fungere når både mindre og mere 
erfarne trænere og klubber mødes. 
 
AVJ spurgte til om der var yderligere kommentarer. Der var ingen bemærkninger. 
 

4 Orientering om sektionens 
økonomi 

VV gennemgik sektionens økonomi med overordnet budskab om, at det er et resultat som vi 
alt i alt kan være godt tjent med. 
 
I forhold til budget 2015, så er vi nu en ”niveau 4 sektion” ifølge sportspolitikken. Det betyder 
at sektionen i 2015 har godt 190.000 kr. fra Dansk Svømmeunion og dertil kommer indtægten 
fra klubberne. 
 
AS spurgte til, om der er allerede er tænkt i aktiviteter i forhold til det nye budgetniveau? 
VV pointerede at det skal den enkelte ”gruppe” bestemme, men som sektionsleder bør der 
lægges op til at en stor del af økonomien tilføres TLE-gruppen. 

Sektionens økonomi blev 
præsenteret og efterfølgende 
drøftet, derunder med fokus på 
budgetterne for 2015.  
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AVJ spurgte til hvilke tanker at sektionen har i forhold til Nordiske mesterskaber, hvor der 
tidligere har været nogle udfordringer med økonomien. 
VV fortalte at sektionen blandt andet skal overveje om der skal skrues lidt på nogle knapper i 
forhold til deltagerbetaling. 
NM pointerede at hvis der skrues på udgifter når vi selv holder mesterskabet, så mødes vi 
formentlig med øget udgifter når andre lande holder mesterskaberne i årene efter. Det går jo 
lige op i sidste ende. 
MT fremlagde at man måske skal kigge mod modellen i vandpolo – det er en model der har 
sine fordele, men også klart sine ulemper. 
HK pointerede at det kan være mere risikabelt rent sportsligt at skrue på priserne i forhold til 
den fremtidige deltagelse. 
 
AVJ spurgte til om der er yderligere kommentarer. Det var ikke tilfældet. 
 

5 Behandling af indkomne forslag Forslag til ændring af mesterskabsbestemmelser fremsat af Frem Odense udspring.  
 
Forslag 1: 

NM fremlagde første forslag til ændringer i mesterskabsbestemmelser gældende for juniorer. 
AS spurgte til om det kun er junior det gælder for. Frygt for at vi står med et seniormesterskab 
med kun meget få deltagere og det går lidt imod det vi ellers går og arbejder med i dansk 
udspring. 
HB spurgte til, hvad FINA-reglerne siger? 
NM fortalte at der umiddelbart ikke er nogen.  
VV fremlagde den historiske udvikling og de bevægegrunde der ligger bag. VV spurgte til, 
hvor mange der ville have manglet sidste år, hvis denne regel havde galt? 
LV fremlagde at der nok ville have været et fint antal drenge, men at der ville have været få 
piger. 
NM pointerede at man skal se det som et skub, at have de her skruespring i forhold til den 
udvikling der generelt er, hvilket særligt kommer til udtryk når de kommer ud internationalt. 
AS pointerede hertil at han ikke mener at niveauet er til det endnu. 
HK og LV fremlagde i forlængelse heraf at juniorer i bund og grund hører til i juniorrækken og 
at man skal vel stille op i de rækker man hører til. 
VV fremlagde at han er enig med NM’s vedrørende kommentaren om det internationale 

 
 
 
AVJ bragte forslaget til 
afstemning gældende fra 
kalenderåret 2016: 
 

 To stemmer blankt.  

 Én stemme imod  

 To stemmer for. 
 
AVJ: forslaget blev vedtaget. 
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perspektiv. Hvis vi kigger nationalt, så burde regler gælde for alle og ikke kun for juniorer. 
Derimod skal vi huske på værdien af vores danske mesterskaber. Ifølge DIF skal der være 
seks deltagere og det er et vigtigt perspektiv at have med i det her.  
VV gjorde opmærksom på at det ikke er drøftet på sektionsniveau, så sektionen stemmer 
blankt.  
 
Forslag 2: 
NM fremlagde forslag nummer to ligeledes med ændringer gældende for juniorer. 
HB spurgte til hvor mange deltagere der er og derved hvor mange deltagere der så vil blive 
sorteret fra. NM forklarede hvor mange der generelt deltager. HB pointerede hertil at det så 
eksempelvis kun er af pigerne der skilles fra, hvilket måske ikke er optimalt. LV pointerede i 
forlængelse heraf det kan være svært at tage en beslutning herom med den begrundelse, da 
antallet af udøvere varierer meget fra år til år. 
MT fremlagde, at hvis der eksempelvis kun er fire i en finale, så er der én som ikke vil få en 
medalje. Det er en anden problemstilling. AS fremlagde i forlængelse heraf, at hvis der er 
seks pladser, så er der måske større villighed til at udfordre sig i finalerne. HB tilføjede at for 
juniorerne er det en læringssituation, så det er fint med flere spring. Hvis der kun er syv, 
eksempelvis som hos pigerne, så er det måske lidt problematisk.  
VV samlede op ved at pointere at argumenterne går lidt imod hinanden/begge veje. DM må 
helst ikke være stævnetræning. Det er vigtigt at man kan præstere både indledende og i 
finalen. Det er vigtigt at man kigger på formålet med at springe indledende og finale. 
HK tilføjede i den forbindelse at man eksempelvis i Rostock tager seks med i finalen og at det 
nok er bedst at man ”går hele vejen”, hvis vi som sport vil noget med det her.  
VV gjorde opmærksom på at det ikke er drøftet på sektionsniveau, så sektionen stemmer 
blankt.  

 
 
 
 
 
 
 
AVJ bragte forslaget til 
afstemning med gældende fra 
kalenderåret 2015: 
 

 Én stemmer blankt.  

 Ingen stemme imod  

 Fire stemmer for. 
 
AVJ: forslaget blev vedtaget. 
 

6 Øvrige emner til drøftelse Sektionen ønsker en drøftelse af en gennemarbejdning af eksisterende 
mesterskabsbestemmelser for udspring, for at sikre deres konsistens og afspejling af 
gældende praksis.  
Sektionen ønsker en drøftelse af en etablering af Danske Masters mesterskaber, jf. FINA’s 
format for Masters mesterskaber i udspring. 
Emne 1:  
VV fremlagde argumentationerne fra sektionen. Der var overvejende positive bemærkninger 
hertil. VV spurgte til om der er nogle der har mulighed for at kigge på dem frem mod næste 
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områdemøde. Det blev aftalt at Lyngby Udspring samt Farum Familie Svøm kigger herpå. 
Emne 2: 
VV fremlagde argumentationerne fra sektionen. AS pointerede at der i øjeblikket er tre 
mesterskaber og tre klubber der normalt holder mesterskaber, så det er én pr klub. I 
forlængelse heraf spurgte AS til, om der overhovedet er ressourcer i klubberne til at én af 
klubberne kan holde mere end ét mesterskab? VV tilføjede at det er det nye mastersudvalg, 
som skal drive det, men at der selvfølge skal være en klub der er koblet op på det. Så 
velviljen skal også være ude i klubberne. 
NM spurgte til, om det er tanken at man skal kunne stille op ved både danske mesterskaber 
og ved masters? VV pointerede hertil at Danske mesterskaber er et åbent mesterskab, så det 
vil der automatisk være mulighed for. 
NM pointerede at sektionen skal huske pre-masters i sammenhængen og at der derudover 
skal kigges på alders-inddelingen jf. FINA-reglerne. Dog vil der nok være en del udfordringer 
ved at projektere det ned på de danske forhold/ den danske virkelig, med dertil følgende få 
deltagere i hver aldersgruppe. VV fremlagde at der også kan være udfordringer med at holde 
det sammen med danske mesterskaber. 
 
VV kom med en opfordring om, at det bliver masterudvalget der skal komme med forslag 
omhandlende dels  ”FINA regler” og dels ”Premasters”. 

7 Valg af sektionsleder Victor Valore afgår efter tur og er villig til genvalg. Victor Valore blev genvalgt. 

8 Eventuelt valg af øvrige 
medlemmer til sektionen 

Charlotte Rasmussen afgår efter tur og ønsker ikke genvalg.  
Martin Thygesen, valgt i 2014 for en etårig periode, afgår efter tur og er villig til genvalg.  
Sektionen indstiller Kristine Rintza. 

Martin Thygesen blev genvalgt. 
Kristine Rintza blev valgt. 

9 Eventuelt HK pointerede at Farum Familie Svøm sidste år fremlagde forslag omkring TripTrap Stævner 
og spurgte til status herpå. VV fortalte at de ikke er blevet behandlet som ellers aftalt og at 
det er noget som der tages fat på i 2015, under det nyetablerede breddeudvalg. 
AVJ spurgte til yderligere bemærkninger under ”eventuelt”.  

 
 
 
Områdemødet blev afsluttet. 

 


