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Esbjerg d. 18. september 2019 
 
 
 
 
 

Årgangstrænerseminar – efterår 2019 
 
Der inviteres hermed til årgangstrænerseminar d. 15. - 16. november 2019 på Bernstorffsminde Efterskole. 
Årgangstrænerseminarerne er halvårligt tilbagevendende arrangementer som er målrettet trænere som 
arbejder med udvikling af årgangssvømmere. 
 
Formålet med seminarerne er at skabe netværk blandt danske årgangstrænere via vidensdeling og øge det 
faglige niveau omkring træningen af årgangssvømmere via input fra eksperter på forskellige områder. 
Seminarerne vil blive gennemført på dansk. 
 
Form, indhold, og varighed vil variere fra seminar til seminar.  
 
Årgangstrænerseminaret i efteråret 2019 vil blive afholdt inden for følgende ramme:  
 
Tema: Træningsmiljøer for årgangssvømmere 
 
Formål: Trænerne får indblik i konkrete eksempler på træningsmiljøer for årgangssvømmere og får 

inspiration til udvikling og kvalitetssikring af egne træningsmiljøer. 
 
Middel: Med udgangspunkt i oplæg fra de ansvarlige trænere fra 4 af Danmarks bedste 

årgangstræningsmiljøer og ATK 2.0 drøftes strategier, mål og indhold af et stærkt lærings- og 
udviklingsmiljø for årgangssvømmere. 

 
Program: Fredag d. 15. november 2019 
 16.00-16.30: Velkomst og præsentation 
 16.30-18.00: Sigma Swim v/Sebastian Kauffeldt 
 18.00-19.00: Aftensmad 
 19.00-20.30: Aarhus Swim v/Jeppe Høgild 
 
Program: Lørdag d. 16. november 2019 
 08.00-09.00: Morgenmad 
 09.00-10.30: Hovedstadens Svømmeklub v/Marie Simanis 
 10.30-12.00: Aalborg Svømmeklub v/Signe Thomasen 
 12.00-13.00: Frokost 
 13.00-14.00: Oplæg til workshop v/Thomas Stub 
 14.00-15.30: Workshop: Drøftelse af seminarets input i mindre grupper 
 15.30-16.30: Fremlæggelse på baggrund af workshop 
 16.30-17.00: Afrunding og tak for i dag 
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Undervisere:  Fire ansvarlige årgangstræner fra de fire bedst placerede klubber ved holdkonkurrencen ved 

DM årgang langbane 2019 suppleret af Thomas Stub, talentansvarlig i Dansk Svømmeunion: 
  
 Jeppe Høgild, Aarhus Swim 

Jeppe er uddannet som diplomtræner og fysioterapeut. Jeppe har været træner siden 2010, 
hvor han startede i Vildbjerg Svømmeklub. Han har været i Aarhus Swim i cirka halvandet år 
og er fuldtidsansat som andenholdstræner. Jeppe har ansvaret for svømmere på og træning 
af andenholdet. Derudover så har han en koordinerende rolle i forhold til klubbens tredjehold, 
og skal sikre at der er rød tråd holdene imellem og op til andenholdet. 

  
 Marie Simanis, Hovedstadens Svømmeklub 

Marie har været træner i Hovedstadens Svømmeklub siden 2008, har og har været træner i 
konkurrenceafdelingen i 7 år og fuldtidstræner for den ældste børnegruppe i 2 år.  
Udover trænerrollen har Marie været involveret i arbejdet med klubbens udviklingsplan for 
konkurrenceafdelingen. Fra starten af sæson 2019/2020 har Marie overtaget rollen som 
talentudvikler og ansvarlig på klubbens årgangshold. 

  
 Sebastian Kauffeldt, Sigma Swim 

Sebastian har været træner siden 2007, hvor han har arbejdet med svømning på alle 
niveauer fra babysvømning til nationalt seniorniveau. Siden sommeren 2018 har han været 
tilknyttet Sigma Swim, hvor han er ansat i en fuldtidsstilling som træner og talentudvikler. Til 
daglig er Sebastian ansvarlig træner for Sigmas årgangshold, men er også tilknyttet 
træningen af Sigmas junior- og seniorsvømmere på fast ugentlig basis. Udover dette har han 
en koordinerende rolle i forhold til at udvikle Sigmas talentudviklingsarbejde. 

  
 Signe Thomasen, Aalborg Svømmeklub 

Signe har siden 2015 været tilknyttet Aalborg Svømmeklub, hvor hun, udover assisterende 
roller på flere af klubbens konkurrencehold, siden 2017 har fungeret som ansvarlig træner for 
klubbens 3. hold, og derved klubbens årgangssvømmere. I tæt samarbejde med klubbens 
øvrige trænere, har Signe foruden været med til at sikre en god struktur og et godt 
samarbejde mellem holdene. 

 
Sted:  Bernstorffsminde Efterskole, Bernstorffsminde 4, 5600 Faaborg. 
 Spisning i skolens spisesal og overnatning på elevværelser. 
 
Deltagelse:  Seminaret er åbent for to (ansvarlige) årgangstrænere pr. klub. 

Slides fra seminaret udsendes så de kan anvendes til videreformidling til øvrige trænere 
i klubberne. 

 Kursusprisen er kr. 750,- pr. person inkl. mad, overnatning og undervisning. 
 
Praktisk: Medbring jeres klubs talentudviklingsstrategi og/eller læringsmål for årgangshold, blok 

og computer.  
 Medbring selv dyne, pude og sengelinned til brug i forbindelse med overnatning. 
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Tilmelding:  Tilmelding med angivelse af navn, klub, funktion, e-mail og telefon til talentansvarlig 
Thomas Stub på e-mail: ts@svoem.dk senest mandag d. 4. november 2019. 

 
Spørgsmål kan rettes til Thomas Stub på tlf.: 20 62 13 50 eller ts@svoem.dk. 
 
Vel mødt! 
 
 
Med sportslig hilsen 
 
Sportsafdelingen 
Dansk Svømmeunion 
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