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Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 

Dato: 27. april 2014 

Tidspunkt: 9.00 – 12.00  

Mødested: Hotel Scandic, Kolding 

Referent: Margit Beckmann 

Nr. Punkt Referat 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Valg af 
dirigent 
 
 
 
 
 
 

Mikkel von Selen (MVS) bød velkommen.  
 
Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen – Da der ikke var modkandidater – Blev JG valgt. 
 
Indkaldelse til Sportsafdelingen foregår samtidig med Generalforsamlingen og var varslet inden for fristen. 
 
Der var et særligt punkt med fra Generalforsamlingen som Jan Urban, Kvik Kastrup havde bedt om at få med. 

2. Sportschef
ens 
årsberetnin
g 

MVS Henviste til den skriftlige beretningen. 
MVS forsøgte at gøre det kort.  
Generelt havde det seneste år været rigtig fint på mange måder for Sportsafdelingen. Højt aktiviets niveau, mange 
rejsedage. Der havde været lidt flere folk ind over også på grund af et hjemmeligt mesterskab.  
Ulige år vil det altid være VM langbane, der har højeste prioritet. 2013 var dog anderledes grundet EKM i Herning. Hvorefter 
EKM vik større værdi end normalt.  
Målsætning blev godt nået, men på det rent sportslige, der var mange af de unge, der var udtagelse ca. 4 uger før EKM og 
det kunne være svært for de unge at præstere til EKM. 
 
Se i øvrigt MVS’ præsentation http://www.svoem.org/Om-unionen/Generalforsamling-2014/Bilag/ 
 
Typisk, var de unge, der ikke var med i Herning med til Nordisk mesterskaber. 
 
Der er sat rigtig stor pris på den store involvering klubberne har givet – der var mange frivillige med de forskellige samlinger. 
 
Året som var kendetegnet af ny landstræner og ny NTC træner, hvilke har givet en del nye perspektiver.  
Når der kommer nye til, kan det ændre på processen dog ikke altid så optimeret som ønsket. Men det blev meget bedre i 
løbet af året. 
 

http://www.svoem.org/Om-unionen/Generalforsamling-2014/Bilag/
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Ifølge Svømmeplan 2016 skal der hvert år udarbejdes masterplan i samarbejde med Team Danmark. Der blev indført ændret  
kvalifikationssystem.  
 
Der har været en del trænere med i den forløbne tid. Det giver et ret godt overblik i hvilke trænere har vi med at gøre, hvor er 
vores trænere henne og hvilke kompetencer har de med at gøre. Der er en trænerklassificering, der er rent resultatbaseret, 
hvor vi kan se, at der ikke er så mange på det øverste klassificering. Så vi skal til at se på det på anden vis. Derfor udtager vi 
ofte needs of the team.  Klubservicering: Vi er i gang i en række klubber køres sæsonbaseret 
Før sommerferien gennemgås materplanen sammen med TeamDanmark – hvor er vi i forhold til planen.  
 
MVS gennemgik kort Sportsafdelingens regnskab. Det kan ses i det samlede Årsregnskab side 14. 
 
Tilskud fra TeamDanmark er modregnet et overskud fra 2012 og 2013.  
 
Mesterskabssiden er der lidt udsving både på indtægt og udgifter. Et Underskud på ca. 32.000 kr. er anses for at være 
acceptablet  
 
Den sorte uge i januar / februar havde Dansk Svømmeunion haft én doping sag og en uge senere havde vi 3 dopingsager. 
Begge havde ingen intentioner om at snyde. Vi skal dog være meget opmærksom på risikoen. Vi skal hjælpe, men ikke 
overtage ansvaret. Antidoping Danmark har lagt noget rigtig godt værktøj på hjemmesiden – så en kraftig opfodring til at 
klubberne kan ind på 
renvinder.dk. 
 
Vi har nydt godt af et helt fantastisk godt stykke arbejde fra mange dygtige og kompente frivillige. Det sætter vi meget stor 
pris på og vi kan ikke klarer os uden jer. 
 
Tak. 
 
JG: Der var mulighed for at komme med spørgsmål til den mundtlige beretning. 
 
Jan Urban Hansen, Kvik: Meget begrejstret for at udtage så mange nye unge mennesker til EKM. Er det noget man 
fortsætter med? 
 
MVS: Vi må afvente lidt for at se, hvad resultatet egentlig har givet fra EKM. Vi er lidt mere projektorienteret i forhold til 

file://file1/FaellesDSU/UNIONEN/Generalforsamling/2014/Referater/Sportsafdelings%20områdemøde/renvinder.dk.
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tidligere. Vi har valgt at se på et område Great Danes, der har været stort behov. Vi ved, der kan være piger, der sidder og 
føler, de har det samme behov.  
 
Jan Urban: Talentudviklere, hvor står vi og hvad sker der. 
 
MVS: har indkaldt til samtaler og forventer at have den på plads i løbet af maj. 
 

3. Orientering 
fra udvalg 

MVS: Første år vi har haft et stævneudvalg. Det tog lidt tid, at finde rette niveau og hvad præcis det er vi skal. Vi har lavet et 
tillæg til forretningsorden. Der har været lidt flere møder i år end forventet – men forventer 5-6 måneder årligt.  
 
Ændret proceduren for holdtilmelding. Man skal tilmelde med de invididuelle tider og hvis nogle vil klage, skal klagen komme 
sammen med de individuelle tider. Arbejdet bliver lagt på træneren frem for på stævnekoordinatorerne. 
 
Årgangs gruppe 1 langbane skilt for sig selv, så de får eget mesterskab ca. en uge før junior/senior mesterskabene.  
 
Flytning af DM-H til september anbefalet af et enig stævneudvalg med følgende motivation:  

 Et holdmesterskab bør ligge så alle kan deltage uforstyrret.  

 Meget væsentligt for udvikling af dansk elitesvømning, at vi i kvalifikationsperioden fokuserer på, at de bedste er på 

deres bedste og ikke at de 16 bedste i klubberne samlet set er på deres højeste. 

 Incitament for at få klubber i gang med træningen primo august. 

 Der indgår en vigtig komponent af holdfølelse og teambuilding i holdmesterskabet. Dette kan udnyttes optimalt ved at 

afholde mesterskabet i indledningen af en sæson. 

 Gøre Danish Open interessant for flere, og gøre det til det højkvalitetsstævne Danmark fortjener. Både forbund og 

klub kan medvirke til dette. Brug stævnestrukturen. 

Dette blev diskuteret med trænernetværket på møde den 22. februar 2014. 
 
Holdmesterskab skal ligge på et tidspunkt, hvor alle har mulighed for at deltage og, hvor det ikke griper ind i mange andre 
ting. Alt fra årgangsgruppe 2 svømmere til Rikke Møller kan være med. En af de vigtigste motiver i denne 
kvalifikationsperiode langbaneperiode er det primære for det elitæreområde at få folk med til de internationale stævner. Det 
er ekstremt vigtig, hvor de bedste er på deres bedste og ikke at det brede grundlag bliver hævet. 
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Vi ønsker at årsgangssvømmerne kan have fem ugers ferie og senior svømmere ca. tre – fire ugers ferie.  
 
Mener det den teambuilding, der foregår ved DM holdmesterskaber bør ligge i begyndelsen af sæsonen.  
 
JG Gav mulighed for debat. 
 
Herefter var der en stor debat, hvor mange af de tilstedeværende fortalte, hvad de mente om, at flytte DM for Hold.  
Klubberne var generelt ikke tilfreds med flytningen og mente, at det ville være rigtig godt, hvis beslutningen kunne revurderes 
og høres hos klubberne. 
 
Det blev besluttet at Stævneudvalget skulle gå tilbage og revurdere beslutningen/forslaget.  
 
Alle de udsagn der kom for dagens lys er renskrevet og vil blive benyttet som grundlag for det ekstraordinære møde i 
Stævneudvalget. Mødet skal foreligge inden sommerferien. 
 
John Aalborg Svømmeklub: Trænerne vil gerne have lov til at sende tilmeldinger ind onsdag i stedet for mandag, da det skal 
ske i bussen hjem.  
 
Lise Møller: Vi tilstræber, der skal være så få mandage som muligt, men nogle gange er det nødt til at være en mandag 
ellers kan det ikke blive nået i den anden ende. 
 
Matersgruppe 
Helen H: Sammenholdet mellem klubberne virker som et landshold selvom vi ikke må have et landshold. Mange klubber er 
aktive og deltager i de mange aktiviterer. Store og små. Skønt, at folk bliver ved at svømme. Delt ind i grupper og sætter 
rekorder og der er derfor kommet yderligere med i gruppen der indrapportere rekorder – de er nu på tre medlemmer.  
 
Dommergruppe 
Jens Christian: Til alle stævner skal der benyttes kvalificeret officials. Fortalte, hvad dommerudvalget arbejder med.  
Gennemgik slides som I kan se på http://www.svoem.org/Om-unionen/Generalforsamling-2014/Bilag/  
 

4. Drøftelse af 
årsberetnin
g og 

Regnskabet var gennemgået tidligere. 

http://www.svoem.org/Om-unionen/Generalforsamling-2014/Bilag/
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orientering 
fra udvalg 

5. Orinetering 
om 
afdelingens 
regnskab 
og 
budgetter 

Mikkel gennemgik budgettet. Som I kan se på http://www.svoem.org/Om-unionen/Generalforsamling-2014/Bilag/  
 

6. Valg af 
udvalgsme
dlemmer 

Stævneudvalg: 
To udvalgsmedlemmer. 
Lars Bo Pedersen afgår efter tur og er villig til genvalg. Ikke nogen modkandidater. Lars Bo Peder er genvalgt. 
 
Rasmus Vilsgaard afgår efter tur og er villig til genvalg. Ikke nogen modkandidater. Rasmus Vilsgaard er genvalgt. 
 
Dommerudvalg: 
To medlemmer. 
Søren Voller afgår efter tur og er villig til genvalg. Ikke nogen modkandidater. Søren Voller er genvalgt. 
 
Poul Storgaard afgår efter tur og er villig til genvalg. Ikke nogen modkandidater. Poul Storgaard er genvalgt. 
 
Matersudvalg: 
Et medlem. 
Lars Stendys afgår uden for tur. Der skal vælges en afløser for et år. Ikke nogen kandidater. Derfor opfordres klubberne til at 
komme med et bud på et medlem til mastersudvalget. Det er ikke så stor en opgave. Der skal arrangeres fire stævner om 
året og det giver et godt netværk. 
 

7. Eventuelt Bilag 1: 
Ændringer til Mesterskabsbestemmelser for Svømning 

- DMH Flytning bilag 1 side 9 

MVS gennemgik ændringerne.  
Lise Møller gennemgik stævnekalenderen. 
 

http://www.svoem.org/Om-unionen/Generalforsamling-2014/Bilag/


 
 

       

   6 

Der blev spurgt til, hvor mange der får SVØM update. Det var der mange, der fik. Det er der det annonceres, hvor stævner 
offentliggøres. Der mangler en del kluber til at arrangere mesterskaber. 
 
Stævnekoordinatorne hjælper gerne 
 
 
Tag fat i Lise Møller – hendes mail er åben.  
Der er tilskud til alle stævner. Informationerne ligger på hjemmesiden:  
 
Urban: Opfordre til en ekslution til Norge. Hvor stævnesystemet Medley kan indrapportere via iPad. Et rigtig godt system. 
MVS: Medley spiller ikke sammen med det internationale sysetem. Men det er et godt sted at kigge efter inspiration. 
Lise Møller: Man er klar over at vi skal bevæge os i den elektronisk retning, men vi har stadig lidt udfordringer med det 
tekniske. 
 
Urban: Det smarte i Medley lagde sig direkte i systemet på hjemmesiden. 
Lise: Spørgsmålet er om WinGrodan kan håndtere dette. 
 
JG God hjemrejse og tak for en god debat. 
 

 


