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Ramme for Eliteklubledernetværket  
 
 
Formålet med Eliteklubnetværket er, at skabe et netværk af klubber på tværs af 
svømme-danmark, hvor arbejdet med talentudvikling og seniorudviklingsmiljøer har en 
høj prioritet i klubberne. Netværket er primært tænkt som et forum for lederne i 
klubberne, primært frivillige ledere 
 
Dansk Svømmeunion facilitere andre netværks tilbud til trænerne sat i forhold til deres 
svømmeres status på Dansk Svømmeunions lands- og unionshold, men i særlige 
tilfælde kan det besluttes at invitere klubtrænere med til møder i 
Eliteklubledernetværket.  
 
Netværket er et forum, hvor forskellige faglige og ledelsesmæssige emner og 
problemstillinger inden for talentudvikling og seniorudviklingsmiljøer kan drøftes 
klublederne imellem og ny viden om international talentudvikling og high performance 
kan tilføres klubledere med foredragsholdere fra eliteidrættens verden. 
 
Kriterier for optagelse i Elitenetværket  
Med udgangspunkt i definitioner afledt af den sportslige strategi og handleplan for 
dansk svømmesport: ”Fra stolte resultater til nye fælles ambitioner” vil nedenstående 
klubber kunne optages som medlemmer i netværket:  
 

 Partnerskabsklubber  

 Klubber med et træningsmiljø med en eller flere svømmere på seniorlandsholdet  

 Klubber med et træningsmiljø der har udviklet en eller flere svømmere, som 
indgår i teamet på NTC  

 
Sker der ændringer i en klub, som gør, at klubben ikke længere kan opfylde kriterierne, 
vil ens medlemskab af netværket ophøre. Dog således, at klubben får mulighed for at 
deltage i det førstkommende år herefter (af hensyn til kontinuiteten i netværket). 
 
Direktøren og Sportschefen vurderer Eliteklubledernetværkets sammensætning en 
gang årligt (typisk ved sæsonens begyndelse) Bestyrelsen styrelsen skal godkende 
sammensætningen.  
 
Team Danmark, Dansk Svømmeunions bestyrelsesmedlemmer og relevante 
medarbejdere kan deltage på eliteklubnetværksmøderne. 
 
Rammer for afholdelse af netværksmøderne  
Netværksmøderne går på skift blandt medlemsklubberne, og den pågældende klub vil 
være vært. Det forventes, at værtsklubben står for noget af programmet, præsentation 
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af deres arbejde med konkurrence og elite. Dansk Svømmeunions sportschef og 
direktør udarbejder programoplæg, som drøftes med de(n) ansvarlige i bestyrelsen.  
 
Transport for klubrepræsentanterne dækkes af klubberne. Udgifter til eventuelt 
lokaleleje og forplejning dækkes af klubberne. I praksis således, at Dansk 
Svømmeunion lægger ud for omkostningerne og herefter fakturerer den enkelte klub ud 
fra antal deltagere på selve netværksmødet. Dansk Svømmeunion betaler for egen 
deltagelse i mødet.  
 
Der afholdes tre netværksmøder om året, og på hvert møde findes næste værtsholder.  
 
Datoerne for møderne fastlægges i begyndelsen af sæsonen, der løber fra september til 
september. Datoerne sendes ud til netværket.  
 
Tilmelding eller eventuelt afbud koordineres via Dansk Svømmeunion 
(Sportsafdelingens sportskoordinator). 
 
Indhold og faglighed  
Der bør som minimum være et møde med deltagelse af ekstern foredragsholder med 
fokus på ny viden om international talentudvikling og high performance i klub- og 
svømmemiljøet. Omkostninger ved dette dækkes af Dansk Svømmeunion. 
 
Netværkets kompetence  
Netværket kan af Dansk Svømmeunion bruges som et hørings og rådgivningsorgan, 
hvor forskellige kommende ændringer eller principper kan drøftes, som input til Dansk 
Svømmeunions bestyrelse, Sportschef og styregruppen med Team Danmark.  
 
Ellers har netværket som sådan ikke nogen kompetence i forhold til Dansk 
Svømmeunions bestyrelse, Sportschef og styregruppen med Team Danmark. 
 
Dansk Svømmeunions rolle  
Dansk Svømmeunions rolle vil være af koordinerende art, hvor administrationen sikrer, 
at der indkaldes til møderne i netværket.  
At der findes en ekstern foredragsholder til minimum et af møderne og at der tages 
notat ved møderne, således at klubberne, som må melde afbud, har mulighed for at 
holde sig orienteret om debatten i netværket. 
 
Netværksklubbernes rolle 
Netværksklubbernes rolle vil være, 

 at byde ind med forslag til emner og problemstillinger til drøftelse og 
præsentation i netværket  
 



 

Side 3 af 3 

 

 at sikre kontinuitet i deltagelsen i netværkets møder af hensyn til kvaliteten i og 
styrken af netværket. Det være sig både kontinuitet i personkredsen og i 
fremmødet til netværkets møder (minimum fem ud af seks møder). 
 
I tilfælde af manglende kontinuitet fra en netværksklub, indleder Sportsafdelingen 
drøftelser med klubben om den fortsatte deltagelse i netværket.    

 

 


