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 - VI HAR VANDET OG DE MANGE MULIGHEDER
 
To dejlige svømmehaller - Svømmecenter Falster og Nordfalster Svømmecenter - med 
plads til og mulighed for at skabe det optimale træningsophold.

Svømmecenter Falster i Nykøbing F. har 25 meters bassin med 8 baner, varmtvandsbassin
og morskabsbassin med vandrutchebane og spapool.

Nordfalster Svømmecenter - et stenkast fra Nørre Alslev station - har sportsbassin 
på 25 meter med 6 baner, varmtvandsbassin, soppebassin og
lækkert wellnessområde med tyrkisk bad og infrarød sauna.

Yderligere information og et godt tilbud - kontakt 
Kirsten Vestergaard på mail kves@guldborgsund.dk 
eller på telefon 2518 1841
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TIL DEN OPTIMALE
TRÆNINGSLEJR
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Vi vil skabe glæde og tryghed der, hvor mennesker og vand mødes. Flere 
skal kunne redde sig selv og andre, for livredning er ikke kun et job. Det er 
også en sjov sport og en vigtig færdighed i et land omgivet af vand. Derfor 
kan du nu finde tårne fra TrygFonden fyldt med livredderudstyr i mere end 
30 svømmehaller over hele landet. Udstyret giver små og store mulighed 
for at lege og lære livredning. For livredning er for alle – fra nybegynder til 
professionel. Find et tårn i nærheden af dig på respektforvand.dk

Leg og lær 
livredning i 
svømmehallen
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http://respektforvand.dk


DesigneD
for work.
MaDe for
the long run.

Circle er vores initiativ for bæredygtighed, og en integreret tråd, der går igennem alt det, 

vi gør. Fra design til levering og videre. Formålet er enkelt - at opmuntre og motivere 

for et bevidst valg, der minimerer vores produkters miljøpåvirkning. Vi vil f.eks. kun 

benytte bomuld og uld fremstillet i overensstemmelse med Global Organic Textile 

Standard og favorisere recycled polyester frem for virgin polyester, som reducerer 

kulstofudledningen med 79%. I 2023 er vores mål, at alle Craft-produkter skal 

være helt eller delvist fremstillet af bæredygtige materialer.

Vil du vide mere om vores bæredygtighedsinitiativ?

Lær mere på www.craftsportswear.com/global/craft-circle

C R A F T  C I RC L E   |   B ÆR EDYGT I G H ED
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e-mail: info@flsportmarketing.dk

FØLG OS PÅ:
Svoem.org  -  Facebook: facebook.com/Svoem.dk  -  Instagram: instagram.com/dansksvommeunion

Youtube: @dansksvømmeunion  -  LinkedIn: Dansk Svømmeunion  -  Twitter: @svoemDK

SVØMNING OG HIGH DIVING 
ER DEL AF DM-UGEN 2022

Velkommen til Dansk Svømmeunions magasin om DM-ugen. Her har vi samlet, alt du skal vide om danmarksmester-
skaberne i svømning, High Diving og åbent vand-svømning på fem kilometer.

Afholdelsen af de tre danmarksmesterskaber sker i forbindelse med den officielle DM-uge, som Danmarks 
Idrætsforbund (DIF) og Aalborg Kommune står bag. Intet mindre end 28 specialforbund er en del af den sportslige 
folkefest, der samler danmarksmesterskaberne for mere end 50 sportsgrene.

Læser du vores magasin digitalt, så husk, at alt indhold er klikbart. Det betyder, at hvis du vil læse mere om det 
forskellige indhold, kan du let klikke dig videre. Læs i vores DM-magasin om nedenstående historier og meget, meget 
mere.
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Aqua Inspiration - de nyeste vandtrends

DM i High Diving

DM i svømning

32
Uddannelse: Er din klub og ansatte 

rustet til den nye sæson?

26
DM i åbent vand svømning

28
Få billet til Danmarks største motionssvømmeevent
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DM-UGENS FESTLIGHEDER 
ARRANGERES AF AALBORG 
SVØMMEKLUB

I Aalborg Svømmeklub glæder vi os til at kunne 
byde velkommen til DM på langbane i Nørresundby 
Idrætscenter.

DM i svømning er altid noget særligt. Svømmere, træ-
nere og frivillige i klubberne forbereder sig i måneder 
på, at alt skal klappe i lige netop de få sekunder eller 
minutter, et løb varer under et DM. Derfor føler vi som 
lokalarrangør et stort ansvar for, at rammerne er i orden, 
og vi har sammen med Dansk Svømmeunion, Aalborg 
Kommune og Nørresundby Idrætscenter gjort os umage 
for, at alt skal lykkes.

Vi glæder os ligeledes til at være en del af DM-ugen, 
hvor hele 28 idrætsforbund afholder DM i Aalborg. Det 
giver svømmerne mulighed for ikke kun at møde andre 
svømmere fra alle dele af Danmark, men også andre 
idrætsudøvere på højeste plan - samt mulighed for at 
være en del af den sportslige folkefest, som DM-ugen 
bliver.

Aalborg er Nordjyllands største by og byder på alt, hvad 
hjertet kan begære. Aalborg har alle storbyens fordele, 
men med korte afstande til centrum. Eksempelvis er 
det muligt at nå fra Nørresundby Idrætscenter og ind 
til centrum af Aalborg på 10 minutter i bus eller en rask 
gåtur på 30 min. Så nyd vores smukke by, og tag del i de 
mange aktiviteter, DM-ugen byder på.

At afholde et DM i svømning er et stort setup, hvor vi 
glæder os over, at vi har et trofast bagland af frivillige, 
som altid stiller op og bakker op om vores mere end 100 
år gamle svømmeklub. Vi har til dagligt et stærkt sam-
arbejde med Nørresundby Idrætscenter, som altid ser 
muligheder fremfor begrænsninger, således alle får en 
god oplevelse.

Vel mødt!
Aalborg Svømmeklub
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DM-UGENS FESTLIGHEDER 
ARRANGERES AF AALBORG 
SVØMMEKLUB

Skal din svømmeklub 
være lokalarrangør?
Afholdelsen af dansk svømmesports nationale events såsom danmarks-
mesterskaberne sker i tæt samarbejde mellem Dansk Svømmeunion og med-
lemsklubberne. Derfor opfordrer vi løbende svømmeklubber til at ansøge om rollen 
som lokalarrangør.

Vi mangler fortsat lokalarrangører til en række events i 2022 og 2023. På 
vegne af dansk svømmesport håber vi, at vores medlemsklubber byder sig 
til snarest, så de sidste eventdetaljer kan komme på plads til fælles glæde 
for landets svømmere, trænere og klubber. Læs mere om, hvordan din klub 
bliver lokalarrangør på siden her.

Har du spørgsmål til rollen som lokalarrangør eller ansøgnings-
proceduren, kan du kontakte talentansvarlig i Dansk Svømmeunion 
Thomas Stub på ts@svoem.dk.
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erhvervsrejser
sportsrejser

Vi får dig i mål over alt i verden – 
døgnet rundt, året rundt
Rejsechefen er den optimale samarbejdspartner, når virksomheder 
sender nøglemedarbejdere, og idrætsforbund sender atleter og  
spillere ud i verden.  
 
Rejsechefen kender vigtigheden af præcision og fokus. Vi får  
erhvervsfolk og sportsfolk i mål over alt i verden  
– døgnet rundt, året rundt.

Rejsechefens medarbejdere har mange års erfaring og er blandt de 
mest erfarne i branchen for erhvervsrejser og sportsrejser.

I mål uden omveje

Gartnerivej 11    DK-7500 Holstebro    CVR-nr. 26927021    Rejsegarantifonden medlemsnr. 1525

T +45 96 10 10 50    booking@rejsechefen.dk    sport@rejsechefen.dk    rejsechefen.dk

Peter Kjærgaard

Direktør

Tlf. 96 10 10 50

Peter@rejsechefen.dk
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UDDANNELSE OG KØB AF UDSTYR: INFO@FYSIODEMA.DK

Kaatsu® træning
kan øge udholdenhed,  
speed og styrke, eller afkorte  
et skadesforløb

Ref.:  
Karin Mortensen,  
fysioterapeut  
www.Fysio360.dk 
- ex håndboldspiller

Kaatsu er en træningsform for alle alders- 
grupper, hvor man, igangsætter en stime 
af yderst gavnlige effekter, som resulterer 
i øget muskelopbygning og styrke, hurtig-
ere heling af skader, og øget blodgennem-
strømning i mindre aktivt væv. Man opnår 
gode resultater på relativt kort tid, 
herunder også øget  
hurtighed og 
reaktionstid.  
 
 

Se videoen på youtube 
Søg:  

Genoptræning efter skulderskade - Kaatsu® | Fysiodema

eller følg linket til:

https://www.youtube.com/watch?v=Djz3JFAzg1U&t=23s

http://rejsechefen.dk
https://www.fysiodema.dk/
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Danmarksmesterskaberne i svømning strækker sig 
fra torsdag den 23. juni til og med søndag den 26. juni. 
Dermed afholdes mesterskaberne i løbet af hele den offi-
cielle DM-uge, og der er lagt op til en masse spændende 
svømmekonkurrencer i Nørresundby Idrætscenters 
50-meter bassin.

Foruden DM-titlerne er der nemlig også kravtider til EM 
på spil, som svømmere på landsholdet og ikke mindst 
udviklingslandsholdet forventes at jagte. Derudover er 
danmarksmesterskaberne også en oplagt mulighed til 
at teste formen af for de juniorsvømmere, som allerede 
har kvalificeret sig til henholdsvis europæiske junior-
mesterskaber, nordiske juniormesterskaber og European 
Youth Olympic Festival.

I løbet af de fire mesterskabsdage konkurrerer svøm-
merne mod hinanden i intet mindre end 40 forskellige 
løb. Parasvømmere konkurrerer på lige fod med de andre 
deltagende svømmere – dog har de deres egne konkur-
rencer i fire løb, 50 og 100 meter frisvømning. 

Der er med andre ord lagt op til spændingsfyldte kon-
kurrencer, som svømmefans har mulighed for at følge 
hver dag fra tribunen i Nørresundby Idrætscenter.

Det praktiske
Alle fire dage starter med et indledende afsnit, hvor 
svømmerne skal forsøge at kvalificere sig til finalerne 
i de enkelte løb. Finaleløbene svømmes samme aften, 
hvor de otte hurtigste svømmere avancerer til A-finalen, 
mens de otte næsthurtigste svømmere avancerer til 
B-finalen. Det er kun svømmerne i A-finalen, der kon-
kurrerer om DM-medaljerne.

De indledende afsnit starter hver dag klokken 9.30, 
mens finaleafsnittene alle dage har start klokken 17.15.

Foruden de eftertragtede DM-medaljer konkurreres der 
også i en såkaldt ungdomsgruppe for både damer og her-
rer. Det uddeles ungdomsgruppemedaljer til damer født i 
2003-2004 og herrer født i 2002-2003.

44 DANSKE MESTRE KÅRES 
I LØBET AF DM-UGENS FIRE 
KONKURRENCEDAGE
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Oplev nogle af Danmarks bedste 
svømmere dyste mod hinanden
Det forventes, at flere end 300 svømmere fra 
knap cirka 55 klubber deltager. Der er svært at 
udnævne favoritter, for hvert løb har hver sine. 
Som tilskuer bør du dog holde særligt øje med 
landsholdssvømmere såsom Alexander Aslak 
Nørgaard samt svømmere på udviklingslands-
holdet heriblandt Clara Rybak-Andersen, Tobias 
Dan Hansen og Thea Blomsterberg.

Er du en rigtig svømmefan, skal du glæde dig til 
at iagttage DM-svømmerne på tæt hold. Læg ek-
sempelvis mærke til, hvor få gange de trækker 
vejret på 50 meter fri, hvor hurtigt de reagerer 
på startsignalet, og hvor langt de svømmer un-
der vandet efter startspring og vending. Der er 
masser at lære – også for de ægte svømmenørder.

|  DM-UGEN |  2022 |  SIDE 11  |



KL. 9:30 – INDLEDENDE A-FLIGHTS  

FINALER - DEN 23. JUNI
Find starttidspunkt og den endelige løbsrækkefølge på svømmetider.dk

FINALER - DEN 24. JUNI
Find starttidspunkt og den endelige løbsrækkefølge på svømmetider.dk

KL. 9:30 – INDLEDENDE A-FLIGHTS 

KL. 11:30 – INDLEDENDE B-FLIGHTS 

KL. 11:30 – INDLEDENDE B-FLIGHTS 

PROGRAMTORSDAG  

PROGRAMFREDAG  

50m frisvømning  Damer

50m frisvømning  Herrer

200m butterfly  Damer

200m butterfly  Herrer

100m brystsvømning  Damer

100m brystsvømning  Herrer

200m frisvømning  Damer

200m frisvømning  Herrer

50m butterfly  Damer

50m butterfly  Herrer

100m rygsvømning  Damer

100m rygsvømning  Herrer

200m medley  Damer

200m medley  Herrer

 

50m frisvømning  Damer

50m frisvømning  Herrer

200m butterfly  Damer

200m butterfly  Herrer

100m brystsvømning  Damer

100m brystsvømning  Herrer

800m frisvømning  Damer

800m frisvømning  Herrer

200m frisvømning  Damer

200m frisvømning  Herrer

50m butterfly  Damer

50m butterfly  Herrer

100m rygsvømning  Damer

100m rygsvømning  Herrer

200m medley  Damer

200m medley  Herrer

1500m frisvømning  Damer

 

  

  

Foto: Patrick Kraemer

DEN 23. JUNI

DEN 24. JUNI
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KL. 9:30 – INDLEDENDE A-FLIGHTS 

FINALER - DEN 25. JUNI
Find starttidspunkt og den endelige løbsrækkefølge på svømmetider.dk
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Find starttidspunkt og den endelige løbsrækkefølge på svømmetider.dk

KL. 9:30 – INDLEDENDE A-FLIGHTS 
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KL. 11:30 – INDLEDENDE B-FLIGHTS 

PROGRAMLØRDAG  

PROGRAMSØNDAG  

100m frisvømning  Damer

100m frisvømning  Herrer

400m medley  Damer

400m medley  Herrer

50m brystsvømning  Damer 

50m brystsvømning  Herrer 

50m rygsvømning  Damer    

50m rygsvømning  Herrer

 

200m brystsvømning  Damer 

200m brystsvømning  Herrer 

400m frisvømning  Damer

400m frisvømning  Herrer

100m butterfly  Damer

100m butterfly  Herrer 

200m rygsvømning  Damer

200m rygsvømning  Herrer

100m frisvømning  Damer    

100m frisvømning  Herrer    

400m medley  Damer    

400m medley  Herrer    

50m brystsvømning  Damer  

50m brystsvømning  Herrer    

50m rygsvømning  Damer   

50m rygsvømning  Herrer    

1500m frisvømning  Herrer

 

200m brystsvømning  Damer 

200m brystsvømning  Herrer

400m frisvømning  Damer

400m frisvømning  Herrer

100m butterfly  Damer

100m butterfly  Herrer

200m rygsvømning  Damer

200m rygsvømning  Herrer

DEN 25. JUNI

DEN 26. JUNI
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SVØMMETIDER
DANSK SVØMMESPORTS NATIONALE TIDSDATABASE 

• systemet samler alle værktøjer til afvikling af og deltagelse ved 
 svømmestævner?

• der er adgang til stævnekalenderen, resultater for afviklede 
 stævner og alle svømmernes ranglisteplaceringer? 

• prisen for at få tilgang til systemets værktøjer er på kr. 1.500,- pr. år pr. klub?

VIDSTE DU, AT...

LÆS MERE OM SVØMMETIDER PÅ FACEBOOK
Du kan rette henvendelse vedrørende systemet og dets funktioner til Thomas Stub på e-mail: ts@svoem.dk

https://xn--svmmetider-1cb.dk/


KRAVTIDER TIL EM LANGBANE 2022

HVEM KVALIFICERER SIG TIL 
EUROPAMESTERSKABERNE 
I SVØMNING?
Danmarks Idrætsforbunds ovale guldmedaljer er ikke 
det eneste eftertragtede under DM-ugen og danmarks-
mesterskaberne i svømning. Det er kvalifikationerne til 
sommerens europamesterskaber også. 

EM-kvalifikationen slutter den 30. juni – blot få 
dage efter DM-ugen, og derfor vil du i Nørresundby 
Idrætscenter opleve en perlerække af Danmarks bedste 
svømmere præstere deres absolutte bedste i deres forsøg 
på at kvalificere sig til EM.

Europamesterskaberne på langbane afholdes fra den 
11.-17. august i den italienske hovedstad Rom. Her dan-

ner det udendørs olympiske svømmestadion, Stadio Del 
Nuoto, rammerne for konkurrencerne, som flere danske 
svømmere forventes at kvalificere sig til. 

Ni svømmere har allerede præsteret at svømme under 
en eller flere kravtider. Så mon ikke dansk svømme-
sport kommer tæt på at være repræsenteret med lige 
så mange svømmere i år, som det var tilfældet forrige 
år i Budapest? Her viste 24 svømmere flot de rød-hvide 
farver frem.

HERRER DAMER

50m fri svømning 0:22,40 0:25,29 

100m fri svømning 0:49,26 0:54,79 

200m fri svømning 1:48,13 1:59,85 

400m fri svømning 3:50,43 4:13,08 

800m fri svømning 7:57,84 8:43,08

1500m fri svømning 15:13,69 16:39,47 

50m rygsvømning 0:25,42 0:28,50 

100m rygsvømning 0:54,57 1:01,20 

200m rygsvømning 1:59,25 2:12,39 

50m brystsvømning 0:27,60 0:31,53 

100m brystsvømning 1:00,35 1:08,10 

200m brystsvømning 2:11,62 2:27,37 

50m butterfly 0:23,87 0:26,58 

100m butterfly 0:52,48 0:58,91 

200m butterfly 1:57,88 2:10,50 

200m medley 2:00,96 2:14,31 

400m medley 4:20,05 4:45,89
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Træningslejr/Klubtur

Træn-Spis-Sov

Bo under samme tag som 
svømmehallen

Fri brug af alle faciliteter 
i centeret er med i prisen

Og så spiser i godt og rigeligt

info@icjb.dk • idrætscenterjammerbugt.dk • Tlf. 9821 1190

Svømmelejr
- så er det Fjerritslev
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TRÆNINGSLEJR I FYRTÅRN TOMMERUP
Sportspakke pr. pers. 330 kr/døgn

(dækker overnatning og fuld forplejning) 

Ring og hør nærmere
Tallerupvej 85 • 5690 Tommerup • Tlf.: +45 6376 7670

info@fyrtom.dk • fyrtårntommerup.dk
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TAG IMOD VORES INVITATION 
TIL INSPIRATION

Traditionen tro mødes hundredvis af vandentusiaster 
i Esbjerg til oktober. Der løber årets Aqua Inspiration 
nemlig af stablen. Er du instruktør eller leder i en svøm-
meklub, kan du være med til en sjov og kompetence-
givende weekend i vand. Her bliver du introduceret til 
det sidste nye og allerbedste inden for vandaktiviteter. 
Weekenden er fyldt med praktiske workshops og teo-
retiske oplæg af velkvalificerede og håndplukkede 
oplægsholdere. Du sammensætter dit eget personlige 
program med lige præcis de oplæg og workshops, der 
interesserer dig.

Sæt fokus på din forenings fremtid
Har du en ledende rolle i klubben, så er ledersporet et 
oplagt valg. Her vil du sammen med en række oplægs-
holdere sætte kikkerten for øjnene og spejde ud i frem-
tiden, som den tegner sig for foreningslivet. Det foregår 
kun om lørdagen, og med i prisen får du fri adgang til 
søndagens instruktørworkshops.

Emnerne drejer sig dels om fremtidens megatrends, 
idrætsbestyrelser og frivillige. Derudover kan du løfte 
dine digitale kompetencer. Jeres medlemmer har sikkert 
en del forventninger – og i nogle tilfælde krav – til jeres 
digitale parathed. Du får viden om, hvilken vej for-
eningslivet bevæger sig, og hvordan du kan sikre, at din 
klub er klar til udviklingen.

Giv de yngste en god start
Evnen til at begå sig sikkert og trygt i vand – og på sigt 
lære at svømme – er en vigtig og næsten uundværlig 
færdighed, som de fleste får gavn af og brug for i livet. 
På børnesporet kan du udvikle dine kompetencer, så du 
kan give dine svømmere en rigtig god start i vandet.

Sporet har både workshops inden for babysvømning, 
tumlingehold og de yngre børn i svømmeskolen. 
Derudover kan du lære, hvordan du lægger den perfekte 
sæsonplan, gør svømmetræningen motiverende for alle 
eller bedst underviser børn med vandskræk.

Er du ildsjæl i din lokale svømmeklub? Så er du inviteret med til Danmarks største konference for 
vandaktiviteter. Her er noget for enhver smag, og du sammensætter dit eget personlige program.
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Aqua Inspiration
… er en årligt tilbagevendende kon-
ference, hvor hundredvis af vanden-
tusiaster mødes for at dygtiggøre 
sig. Weekendens program foregår i 
to overordnede spor – ét henvendt 
til ledere og ét henvendt til instruk-
tører – og der er workshops i et 
hav af forskellige vandaktiviteter. 
Konferencen er arrangeret i et samar-
bejde mellem DGI Svømning og Dansk 
Svømmeunion, og det er støttet af 
Bevæg Dig For Livet – Svømning. Følg 
med på Facebooksiden, eller læs mere 
og tilmeld dig her.

Fasthold interessen hos de unge
Hvordan fastholder du interessen hos de unge tweens 
og teens i klubben, der har lært at svømme? Det kan du 
få inspiration til på ungesporet. Her bliver du klædt på 
til at tilrettelægge sjov træning for dine unge svømmere 
– uanset om de er interesserede i banesvømning eller 
andre former for vandaktiviteter.

Få inspiration til helt nye hold for de unge i klubben, 
eller løft din traditionelle svømmetræning til et nyt 
niveau. Du kan også lære at styrke samarbejdet mellem 
instruktør og hjælpeinstruktør, og hvordan du forbedrer 
din formidling af stilarterne til svømmerne.

Motivér de voksne medlemmer
Træning i vand har en utrolig bred appel blandt voksne 
og rummer et stort potentiale. Det kan være alt fra at 
lære at svømme eller dygtiggøre sig i stilarterne til 
andre vandaktiviteter som Aqua Fitness, kunstsvøm-
ning og åbent vand-svømning. På voksensporet dykker 
vi ned i disse – og mange andre – emner, så du kan få ny 
inspiration til din svømmetræning for voksne.

Få inspiration til aktiviteter for alle aldre
Ønsker du inspiration til aktiviteter, der kan bruges på 
tværs af aldersgrupperne i klubben, kan du frit vælge 
mellem fællessporets workshops. Her kan du fx geare 
ned med Aqua Yoga og Aqua Pilates eller dykke ned un-
der overfladen med workshops om fridykning. Du kan få 
kropstemperaturen op og få inspiration til saunagus, el-
ler du kan vise vejen til det kolde gys med en workshop 
i vinterbadning. Uanset hvad du vælger, kan du bruge 
elementer fra undervisningen på tværs af aldersgrup-
perne blandt klubbens medlemmer.

Hygge, sammenhold og netværk
Udover at du kan dygtiggøre dig inden for alle de nævn-
te vandaktiviteter, er Aqua Inspiration også en oplagt 
mulighed for at udvikle klubbens sociale sammenhold. 
I tager af sted og er sammen i to dage, hvor I dyrker 
en fælles interesse. Når I begiver jer på dybt vand med 

aktiviteter, I aldrig har prøvet før, eller når I brainstor-
mer efter et inspirerende oplæg, giver det et helt særligt 
fællesskab.

Samtidig er der rig mulighed for at møde og danne 
relationer til andre vandentusiaster fra hele landet. Det 
skaber et godt fundament for at erfaringsudveksle med 
hinanden. Både i løbet af weekenden og efterfølgende i 
dagligdagen, hvis I vælger at holde kontakten.
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DM I HIGH DIVING 
FRA TOPPEN AF 
LIMFJORDSBROEN 
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High Diving er en sport, der er tæt beslægtet med tårn- 
og vippeudspring, som det kendes fra OL. Den primære 
og mest åbenlyse forskel er udspringshøjden, som i High 
Diving er markant højere end i regulære udspring. På 
allerhøjeste internationale plan konkurrerer kvinderne 
på 20 meter, og herrerne på 27 meter. Det er dobbelt og 
næsten tre gange så højt som olympisk tårnudspring, 
hvor højeste springhøjde er 10 meter. 

I Danmark springes der fra såkaldte mellemhøjder, som 
er højere end 10 meter, men lavere end de internationale 
konkurrencehøjder. Dette muliggør deltagelse for High 
Divere på mange forskellige niveauer. Udspring fra så 
høje højder kan være meget farligt uden den korrekte 
træning og teknik, og det er uhensigtsmæssigt at sprin-
ge internationale konkurrencehøjder, før man har meget 
erfaring med lavere højder. 

En anden markant forskel mellem olympisk udspring og 
High Diving er landingerne. I High Diving lander sprin-
geren altid på benene, modsat olympisk udspring hvor 
udspringeren lander på hovedet. Dette er et krav, fordi 
hovedlandinger fra så høje højder er blevet bedømt for 
farlige. Det er dog bevist, at hovedlandinger kan lade 
sig gøre fra meget høje højder af for eksempel danske 
Magnus Gardarsson, som er tidligere verdensmester 
i High Diving (2003). Kravet om benlandinger skaber 
behov for en speciel bevægelse kaldet en ’barani’, som er 
en enkelt salto med en halv skrue. Rigtig mange spring 
slutter med denne vending, fordi det giver springeren 
mulighed for at se vandet i hele den sidste salto, hvil-
ket giver bedst mulighed for at lande sikkert og lodret. 
Spring, der ikke slutter i en barani, har generelt højere 
sværhedsgrad.

Til DM springer alle high divere to spring i kvalifikatio-
nen, og de, der placerer sig højest, går videre til finalen, 
hvor der springes to yderligere spring. Springene be-
dømmes på tre kriterier; afsæt, flyvefase og landing. 
Afsættet skal være stærkt, højt og ikke for langt. >>
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I flyvefasen skal kroppen være helt spændt, og positio-
nerne, som et givent spring kræver, skal være vist så 
korrekt som muligt. Landingen skal være spændt og lod-
ret, og high diverens krop skal være strakt, med samlede 
ben og armene langs siden. En helt perfekt landing giver 
næsten intet efterfølgende vandplask, hvilket kaldes en 
’rip-landing’ efter den lyd, en sådan landing laver. 

Baseret på disse tre kriterier giver hver af de fem dom-
mere en karakter mellem 0 og 10. Den højeste og laveste 
af disse tælles ikke med, og de resterende tre lægges 
sammen. Dette resultat ganges med et springs svær-
hedsgrad for at give det samlede pointantal for springet. 
Et springs sværhedsgrad eller DD (Degree of Difficulty) 
er beregnet efter afsætstype, landingstype, luftposition 

og antal skruer samt saltoer. Som forventeligt resulterer 
et højere antal skruer og saltoer generelt i højere DD. 
High divernes første og tredje spring til DM har en mak-
simal mulig sværhed, mens andet og fjerde spring har 
ubegrænset sværhed, så hvis man er opmærksom, vil 
man kunne se en generel forskel på mængden af saltoer 
og skruer i runderne et og tre, sammenlignet med run-
derne to og fire.

De to kvalifikationsspring springes fredag den 24/6 
klokken 15:00 til 17:00, og de sidste to finalespring 
springes lørdag den 25/6 klokken 14:30 til 15:10.

Disse tre high divere skal du holde øje med:

Jonas Brockstedt Madsen
Jonas Madsen er regerende danmarksmester fra både 2020 og 2021, og han er dermed den eneste her-
re, der har vundet et danmarksmesterskab, siden High Diving kom på Dansk Svømmeunions program 
i 2013. Jonas har en baggrund i udspring og kunne i det forgangne 2021 prale af at være danmarks-
mester i alle senior danmarksmesterskaber under disciplinen udspring, herunder DM i tårn, DM i High 
Diving og DM i vippe (både 1 og 3 meter). Trods sin unge alder udviser han gang på gang sin kæmpe 
sportslige erfaring og plukker medaljer, som vi andre plukker æbler. Han er i øvrigt single.

 Instagram: @jonyboiiiiii

Annika Bornebusch
Annika ’BB’ Bornebusch er ligesom Jonas forsvarende danmarksmester fra både 2020 og 2021. 
Annikas progression inden for sporten har været ekstrem, men det skyldes ikke kun hendes steso-
lide træningsvilje. Hendes hurtige udvikling skyldes også hendes brede erfaring fra alverdens andre 
sportsgrene, mest prominent big air snowboard, hvor hun holdt danmarksmestertitlen fra 2018 til og 
med 2021. Hun lavede sit første 10 meter spring i 2020 og konkurrerede på 18 meter allerede i 2021.

 Instagram: @annikabornebusch

Jimmi Andersen
Jimmi Andersen, aka ’Legenden’, aka ’Grand old man,’ aka ’Verdens ældste 16-årig’ er uden tvivl den 
mest erfarne deltager til DM i High Diving. En signifikant del af det nuværende danske High Diving-
miljø kan spore sin indgang til sporten tilbage til Jimmi og hans mange år i sporten. Selvom hans pas 
og erfaringer bevidner om flere, er det decideret umuligt at se, at Jimmi har levet længere end 16 år  - i 
hvert fald når man kigger på hans spring. Jimmi vandt sølv til DM i 2020.

 Instagram: @Jimmi6444
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Vil du også kaste dig ud fra højderne? 
Når man kigger på High Diving udefra, kan det hurtigt 
virke fuldstændig uoverskueligt at skulle springe så højt 
ned i ukendt vand. Men det er vigtigt at understrege, at 
der er ingen high divere, der er startet fra de højder, du 
ser dem springe fra under DM-ugen – tværtimod. I High 
Diving arbejder man som i alle andre sportsgrene med 
sig selv på det niveau, man er på, og i High Diving er ens 
dygtighed tæt bundet op på, hvor højt man kan springe 
fra. Man starter altid sin karriere fra lave højder, vænner 
sig til dem og arbejder sig derefter opad. Det er vigtigt at 
give sig selv så gode chancer som muligt for at gøre en 
sikker progression i højderne, så man ikke bliver skadet. 
Specielt når man kommer over 10 meter, hvor vandet 
rigtig begynder at slå til. 
Selv de dygtigste high divere udnytter alle højder fra 1 
meter og opad i deres træning. Typisk ved at splitte de 
sværere spring op i dele, hvilket altid er tilfældet, hvis 
der skal læres nye spring. Hvis man eksempelvis vil lære 
at lave en dobbelt salto med halv skrue fra 16 meter, kan 
man øve at lave forlæns salto fra 3 meter platform, eller 
halvanden salto fra 7,5 meter platform og derudover 
lave barani fra 10 meter. Så kan man sætte springene 
sammen, og på den måde har man forberedt sig på et 
nyt spring ved at lave de rigtige bevægelser.
Det er i alle tilfælde en fordel at have en baggrund i 
udspring, gymnastik eller anden akrobatisk sport, hvis 
man vil give sig i kast med High Diving, så man har en 
basisforståelse, man kan bygge videre på.

Sådan kommer din klub i gang med High Diving
Hvis man har udspring på programmet i forvejen, er det 
allerførste skridt på vejen at begynde at vende udsprin-
gere til at lande på benene. Spring en masse simple 
basisspring, der ender på benene. Baglæns salto og 
forlæns salto er et logisk startpunkt, og derefter bør man 

begynde at lære baranien, som er en High Divers vigtig-
ste værktøj. Prøv nogle gange fra både 1 meter vippe, 3 
meter vippe og 5 meter tårn (hvis tilgængeligt). 
Som generel regel skal spring lægges lidt for døde, og 
’hoftekorrigeres’ til landing. Forestil en baglæns salto 
fra en 3 meter vippe, der sparkes helt ud i strakt position 
på en måde, så hvis den strakte position blev holdt, 
ville springet underrotere. Når springeren ligger i denne 
strakte position, skal de accelerere rotationen ved at 
lave en let hoftebøjning og rette ud igen, så landingen 
bliver helt lodret.
Dette kaldes en hoftekorrigering og giver mulighed for 
at lande lodret og sikkert hver gang. Når man har en god 
grundforståelse af baranien og de andre basisspring, kan 
man begynde at udfordre større spring med flere rotatio-
ner, og hvis man på dette tidspunkt gerne vil videre, bør 
man finde mulighed for at lave en masse spring fra en 10 
meter platform. Når man er nogenlunde tryg fra 10 me-
ter, kan man stille og roligt begynde at tilføje højde. Vær 
opmærksom på, at High Diving i udgangspunktet er en 
seniorsport, og yngre udøvere bør passe særligt på med 
at udfordre for høje springhøjder for tidligt. Se i øvrigt 
FINAs High Diving Manual for yderlige tips.

Mere om High Diving i Danmark?
Vil du vide mere om High Diving, danmarksmester-
skabet eller er du interesseret i at starte med at dyrke 
sporten? Kontakt Mads Søndergaard fra High Diving 
Denmark på mail: madsvsoendergaard@gmail.com eller 
mobil: +45 27 24 88 70.

Følg High Diving Denmark på Facebook:  
https://www.facebook.com/highdivingdenmark/

Følg High Diving Denmark på Instagram:  
https://www.instagram.com/highdivingdenmark/

Følg High Diving Denmark på Facebook:  
https://www.facebook.com/highdivingdenmark/

Følg High Diving Denmark på Instagram:  
https://www.instagram.com/highdivingdenmark/
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Danmarks største udvalg af svømmeudstyr 
og konkurrencedragter til de billigste priser!

+45 3672 0707 • www.svoemmespecialisten.dk

Logo – rød version

#aviviraloevera.AVIVIR.DK · TLF. 3969 0814

Forhandles af Matas, helsekost,  
apoteker og www.AVIVIR.dk/shop

Sprukne læber

Sprukne
brystvorter

Rødme
og knopper

efter barbering

Kulde/
frostskader

Irriteret hud

Pleje efter 
ophold 
i solen

Rødme
og knopper

efter barbering

Sprækker, 
revner, tør 
og ru hud.

5090 0028

AVIVIR ALOE VERA 
GEL OG GEL SPRAY
- så er hjælpen altid nær

Få et aktivt liv 
uden smerter 
med Perskindol

 

Trænger 
ind i huden 
øjeblikkeligt

God før, under og efter sport til 
at lindre ømme muskler og led. 

Lær mere på novasel.dk • Købes i helsekostbutikker, Matas og på apoteket.

Mette K. Søegaard
Mobil: +45 24 49 31 75

MKS Regnskab
Agervænget 9, Snoldelev
Dk-4621 Gadstrup

PHARMA-
INDUSTRI

FØDEVARE-
INDUSTRI

ENERGI-
INDUSTRI

STÅLKON-
STRUKTION

Limfjordsvej 13 • 6715 Esbjerg N
 Tlf. 75 47 00 66 • www.mimontage.dk
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KONTAKT
Thomas Jensen-Agerkilde

+4525548787

Tja@swimking.dk
 

Frederik Them
+4571743001

ftj@swimking.dk

VI TILBYDER

Håndtering af alt klubtøj - Fra

leverandør til klubmedlem

Fitting af klubkollektion til

sæsonstart

Klubtryk + Private  henvendelser

fra klubmedlemmer

Tilstede til diverse stævner

Faste medlemsfordele

Dag til dag levering
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Danmarksmesterskaberne i åbent vand-svømning får 
sig noget af en bevågenhed, når Limfjorden lægger vand 
til danmarksmesterskabet i åbent vand-svømning søn-
dag den 26. juni klokken 15:00 til 16:00. Centralt i fjor-
den dyster landets bedste åbent vand-svømmere mod 
hinanden, når vinderne for damer og herrer skal findes 
på fem kilometer-distancen.

Vind og vejr kommer til at spille en stor rolle, og efter-
som Limfjorden er kendt for at have stærke strømfor-
hold, er der lagt op til et yderst seværdigt mesterskab, 
som både kan opleves fra Nørresundby, Limfjordsbroen 
og Aalborg Havnefront. Mesterskaberne svømmes nem-
lig på en opmålt trekantet rute ud for Honnørkajen, som 
skal tilbagelægges cirka 2,5 gang.

DM i åbent vand afholdes som led i det traditions-
rige åbent vand-event Limfjordskrydseren, så bag 
danmarksmesterskabet står Dansk Svømmeunion, 
Limfjordskrydserens arrangementsgruppe med Aalborg 
Svømmeklub og Svømmeklubben Nord samt DM-ugen.

Det vidste du måske ikke…
• Vandtemperaturen afgør valg af badetøj. Ved en  
 vandtemperatur på 18,9 grader eller køligere skal   
 der anvendes våddragt og badehætte. Er vandet 19,0 
 grader eller varmere, skal der svømmes med svøm-  
 medragt. For svømmedragter gælder, at de ikke må  
 dække hals, skuldre og arme, ligesom de ikke må gå  
 under anklen. Endeligt skal svømmedragten være   
 uden lynlås, produceret i tekstilmateriale og på   
 ingen måde være isolerende.

• Alle kan prøve kræfter med DM-ruten. Det kræver   
 dog, at du kan tilbagelægge de fem kilometer   
 på 1 time og 40 minutter, hvilket svarer til at   
 svømme en kilometer på 20 minutter. Derudover   
 skal du være medlem af en af Dansk Svømmeunions  
 medlemsklubber.

• DM i åbent vand afholdes normalt i en sø eller andre
  steder, hvor konkurrencerne kun overværes af   
 tilskuere med tilknytning til mesterskaberne. 
 At være en del af det store setup omkring DM-ugen  
 og venuen så centralt i Aalborg bliver en stor ople-
 velse for DM-deltagerne, så hep gerne lidt ekstra på  
 dem under konkurrencerne. De glæder sig!

Vil du i gang med åbent vand-svømning?
Motion og svømning i det fri hitter. Derfor tilbyder mere 
end 40 af Dansk Svømmeunions medlemsklubber alle-
rede hold for åbent vand-svømmere, ligesom du kender 
det fra svømmehallen. Mens nogle klubber har hold i 
søer og havnebade, tilbyder andre undervisning i fjorde 
og langs kystrækninger i havet. Selvorganiserede åbent 
vand-fællesskaber findes også landet over. Tjek kortet 
ud, og find et sted at svømme i åbent vand nær dig.

Inden du begiver dig ud på det åbne vand, vil vi på det 
kraftigste opfordre dig til aldrig at svømme alene. Ha’ 
altid en svømmemakker med dig. Har du ikke en svøm-
memakker, kan du helt sikkert finde vedkommende i 
Facebookgruppen SWIMMERS med mere end 3.000 
medlemmer. Mere om åbent vand på Facebooksiden       
       openwater.dk

MIDT I LIMFJORDEN UDSPILLER 
DM I ÅBENT VAND SIG
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 FÅ GLÆDE AF:

SVØM STOPUR
SVØM Stopur er en app til iOS og Android til 
dig, som er svømmer, træner, svømme-
forælder eller svømmeentusiast.

App’en giver dig adgang til opnåede tider, krav-
tider og meget mere, som er relevant, når du 
skal følge med i svømmekarrierens udvikling.

Hent SVØM Stopur ved at benytte QR-koden eller 
søg efter SVØM Stopur på App Store eller Google Play.

God fornøjelse
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De fleste har efterhånden oplevet København fra oven 
og i øjenhøjde, men har du nogensinde set hovedstaden 
fra vandet – altså helt nede fra vandoverfladen? 

Det kan du prøve til Dansk Svømmeunions årligt tilba-
gevende event, TrygFonden Christiansborg Rundt. Her 
kan du på lovlig og forsvarlig vis crawle og svømme dig 
gennem kanalerne rundt om Christiansborg i hjertet 
af København. Muligheden findes ikke i nogen anden 
europæisk hovedstad, og det har alverdens vandhunde 
de seneste år erfaret.

Svømmefesten er derfor udvidet til to dage i år, så dan-
ske og udenlandske åbent vand-entusiaster kan plaske 
sig igennem de københavnske kanaler mere end en 
gang. Udvidelsen af motionssvømmeventet har nemlig 
gjort det muligt at tilbyde flere distancer såsom 1000 
meter, og efter mørkets frembrud kan du i år være med 
til at lyse København op med selvlysende havtasker.

Eventet er primært for motionssvømmere, men på den 
individuelle 2000 meter-distance kåres der vindere i 
forskellige aldersgrupper, så eventet er bestemt også 
for de konkurrencelystne. Det vil også være muligt at 
overvære den danske elite i åbent vand-svømning, når 
landets bedste kvinder og mænd dyster mod hinanden i 
et decideret eliteheat lørdag formiddag.

Feststemning og socialt samvær
Eventpladsen foran Den Sorte Diamant forvandler vi 
hver aften til en festplads med underholdning og lække-
rier til ganen. Her vil der være live musik og foodtrucks, 
så deltagere og ikke mindst tilskuere kan slå sig ned i 
hyggelige rammer, nyde hinandens selskab og dele den 
store svømmeoplevelse med hinanden.

Hop i de københavnske kanaler 
med dine kollegaer og styrk fællesskabet
Stadig flere og flere virksomheder deltager i TrygFonden 
Christiansborg Rundt. En af de virksomheder, der har 

DANMARKS STØRSTE 
MOTIONSSVØMMEVENT 
– OG SÅ ENDDA I ÅBENT VAND
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gjort svømmeturen i centrum af København til et årligt tilba-
gevendende socialt arrangement, er DSV.

”Det styrker sammenholdet og giver god energi – både til 
eventet og i dagligdagen på kontoret. Der er altid supergod 
stemning, og mange af vores medarbejdere har deltaget i fle-
re år, men der er også altid et par debutanter, og især blandt 
dem er der stor begejstring,” siger Jens Bjørn Andersen, CEO 
hos DSV.  

Som virksomhed kan dine medarbejdere både prøver kræfter 
med de individuelle distancer eller Krüger Stafetten, hvor 
medarbejdere kan dyste mod hinanden på hold bestående af 
op til fire personer.

Det med småt
Børn og unge såvel som voksne og ældre kan deltage 
TrygFonden Christiansborg Rundt. Aldersgrænsen er som 
udgangspunkt 15 år, men der kan søges om dispensation. De 
seneste år har 7-årige og 82-årige deltaget. Har du spørgs-
mål til det store event, kontakt da eventansvarlig Caroline 
Kleemann Falster på ck@svoem.dk.

DANMARKS STØRSTE 
MOTIONSSVØMMEVENT 
– OG SÅ ENDDA I ÅBENT VAND

Hvad, hvor og hvornår?
Vær med til et helt unikt event − kun 
denne ene weekend om året har du 
mulighed for (på lovlig vis) at svømme 
i kanalerne rundt om Christiansborg. 
Eventet startede i 2006 med 260 deltage-
re og satte i 2019 rekord med over 4.400 
svømmere. I år er der ruter på 1.000-, 
2.000 og 10.000 meter samt Krüger 
Stafetten på 4x500 meter. Alle, der kan 
svømme, kan være med − deltagere fra 
7-82 år, krigsveteraner og handicappede 
er hvert år med til at svømme rundt om 
Christiansborg.

TrygFonden Christiansborg Rundt af-
holdes den 26.- 27. august på kajen ved 
Den Sorte Diamant på Søren Kiergaards 
Plads 1, 1219 København.

W W W

Følg årets svømmefest
Instagram: www.instagram.com/copenhagen_swim

Hjemmeside: copenhagenswim.com

Facebook: https://www.facebook.com/TrygFondenChristiansborgRundt
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HAR DU SET? 
VM I SVØMNING
ER I FULD GANG

HAR DU SET? 
VM I SVØMNING
ER I FULD GANG
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Nye verdensmestre skal findes i Duna Aréna
Det imponerende svømmeanlæg har de seneste år lagt 
bassin til en række vigtige internationale mesterskaber. 
Senest for blot 11 måneder siden, hvor europamester-
skaberne blev afholdt i den storslåede bygning klos op 
ad Donau-floden. Her var Danmark repræsenteret med 
24 svømmere, og det rekordstore landshold svømmede 
sig til: En sølvmedalje, en bronzemedalje, en nordisk 
rekord, fire danske rekorder og 12 finalepladser. 

Sidst, der blev afholdt VM på langbane i svømmeare-
naen, var i 2017, så for flere af sportens absolut største 
profiler bliver det et gensyn med et bassin fyldt af 
mindeværdige øjeblikke. Blandt andet Emilie Beckmann 
som ved EM Langbane i fjor vandt bronze i 50 meter 
butterfly.
   
Foruden medaljer, personlige rekorder og finalepladser 
har svømmerne også mulighed for at kvalificere sig til 
europamesterskaberne, der afholdes til august i Rom. 
Så der er altså flere grunde til at holde et vågent øje 
med svømmernes performance, hvilket du lettest kan 
gøre ved at følge Dansk Svømmeunion på Instagram og 
SvømmeSport på Facebook. 

Godt 32.320 langbanebassiner fra Aalborg er verdens-
mesterskaberne i svømning i fuld gang. Ungarns hoved-
stad Budapest er vært for mesterskaberne, som afholdes 
fra den 18. til den 26. juni, og her er Danmark repræsen-
teret med fem svømmere og fire trænere, som sammen 
viser de rød-hvide farver frem.

VM-holdet, der blev udtaget efter sidstedagen til Danish 
Open i april, består af:
• Emilie Beckmann, GTI Swim
• Helena Rosendahl Bach, Aalborg Svømmeklub
• Julie Kepp Jensen, A6/NTC
• Rasmus Nickelsen, Helsingør Svømmeklub
• Signe Bro, Triton Ballerup

• Stefan Hansen, landstræner
• Jon Langberg, træner på Det Nationale    
 Træningscenter (NTC)
• Mick Steen Nielsen, cheftræner i Helsingør   
 Svømmeklub
• Bjørn Sørensen, cheftræner i Aalborg Svømmeklub

Forud for verdensmester-
skaberne udtalte lands-
træner, Stefan Hansen: 

”VM-deltagelsen bliver 
den første styrkeprøve 
i den olympiske cyklus. 
Alle fem svømmere har 
international erfaring, 
og verdensmesterska-
bet bliver første skridt i 
deres udvikling frem mod 
OL 2024. Flere af svøm-
merne har tidligere vist 
sig i stand til at svømme 
top-16 resultater, så det 
næste udviklingstrin for 
dem bliver at konvertere 
semifinaler til finaler.”
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Dansk Svømmeunion tilbyder hvert år et hav af kurser 
til stor glæde for vores medlemsklubber og landets kom-
muner – mere end 3.300 deltager årligt. Frem mod en 
ny sæson oplever vi altid stor efterspørgsel på en række 
af vores kurser, så derfor har vi allerede nu åbnet for 
tilmeldingen til flere af de relevante.
 
Konkurrencesvømning 
På Børnetræneruddannelsen klædes trænerne på til at 
varetage trænerrollen for klubbens første hold i konkur-
renceafdelingen. De lærer, hvad der er kendetegnende 
for børnesvømmere, og hvordan de bedst tilrettelægger 
og afvikler træningen for dem, så svømmerne udvikler 
sig og bliver inspireret til mere. Trænerne lærer også, 
hvordan de planlægger en sæson, så de sikrer en god 
introduktion til konkurrencesvømning og den rigtige 
progression for svømmerne.

Årgangstræneruddannelsen er den store værktøjskasse 
for årgangstrænere, som både giver træneren indsigt i 
den viden, som ligger bag svømmetrænerfaget, samt 
udvikler de kompetencer, trænerne skal bruge for at ud-
vikle den enkelte svømmer og skabe en stærk talentud-

vikling i klubben. Med en færdiggjort uddannelse følger 
en svømmetrænerlicens.
 
Officialkurser
Til alle svømmestævner skal der bruges officials for at 
kunne afvikle stævnerne korrekt. Dansk Svømmeunion 
udbyder disse kurser for frivillige ledere og forældre, 
som ønsker at være officials ved svømmestævner.
 
Kurserne er delt op fra Modul 1, hvor man starter som 
tidtager og helt op til Modul 7, hvor man til sidst kan 
blive uddannet som overdommer. Læs mere om de for-
skellige moduler her.
  
Sikkerhedsdage ved åbent vand
Nu er det muligt at deltage i et kompetencegivende 
Sikkerhedskursus ved åbent vand, hvor du sikrer dig 
den nødvendige viden og de kompetencer, det kræver 
for at være klædt på til at kunne varetage opgaven som 
ansvarlig voksen ved åbent vand. Vi kommer hele vejen 
rundt fra at forebygge ulykker og genkende risici til at 
handle, hvis uheldet alligevel er ude.
 

RUST DIN KLUB TIL DEN NYE SÆSON
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Kurset henvender sig til undervisere, åbent vand-trænere, 
pædagoger og vejledere, som gennemfører vandaktiviteter 
i åbent vand for grupper, herunder SUP, kano- og kajakak-
tiviteter samt udflugter til stranden. Læs mere her. 
 
Åbent vand dommeruddannelse 
Opnå stor viden inden for sikkerhedsforanstaltninger, 
strandforhold og livredningsfærdigheder, som du kan 
anvende til at uddanne livreddere og afvikle åbent 
vand-underviserprøver i din klub, forening eller på 
arbejdspladsen. Det foregår på Dansk Svømmeunions 
åbent vand-livredderdommerkursus, som afvikles i 
samarbejde med TrygFonden Kystlivredning. Her bliver 
du godt rustet til at komme i gang med jeres åbent vand-
aktiviteter. Læs mere her.

Hold dig altid orienteret på vores hjemmeside
På svoem.org kan du i vores aktivitetskalender under 
kurser altid finde samtlige af vores uddannelser og 
kursusforløb. Synes du der mangler nogle – eller har du 
et konkret ønske – er du altid velkommen til at kontakte 
vores kursusafdeling og teamleder Christina Borring på 
cbo@svoem.dk.

RUST DIN KLUB TIL DEN NYE SÆSON
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SE UDGIVELSEN Online
       Scan her:

HUSTOMRERNE.DK

ENTREPRISE SERVICE GLARMESTER MASKINSNEDKER

 Aalborg@hustomrerne.dk  tlf.: 98 18 84 66

GREVE SVØMMEHAL 
Greve Svømmehal byder på motionssvømning, vandgymnastik, 1 og 3 meter

vipper, 5, 7,5 og 10 meter tårne, baby- og småbørnsbassin samt motionscenter.  

Se vores aktuelle åbningstider på vores hjemmeside www.gsh.dk
Velkommen i Greve Svømmehal – din svømmehal 

Jørgen Bachs Plads 1 • 2670 Greve • Tlf. 43 97 95 27

Rosenvænget 1
9400 Nørresundby

Tlf. 98 17 29 39
www.ta-el.dk

Glemt alt om skævt opsatte lamper, ledninger der ligger og klumper og spot der 
lyser i den gale retning. Vi hjælper med opsætning hurtigt og effektivt.

Tlf.: 3171 5717

Mail: Hey@SponsorAcademy.dk

Sydvestvej 74  |  8700 Horsens

Vil du eller din  
klub gerne have  
flere sponsorer?

Så få sikret de optimale forudsætninger, for at 
opnå succes med sponsorsøgningen.

Hos Sponsor Academy kan vi hjælpe med:

• Effektive sponsorkurser, hvor man lærer de metoder 

 og fremgangsmåder som giver resultater 

• Personlig rådgivning med udgangspunkt i den konkrete 

 situation og de udfordringer der mødes

• Gratis sponsorguides, så der løbende kan optimeres og 

 udvikles på sponsormaterialet

Kontakt os uforpligtende og hør mere om, hvordan vi kan styrke 

sponsorarbejdet.

Drømmeferien
kan vi ikke hjælpe dig med

Derimod tilbyder vi:

Digitaltryk der forbløffer
på både lav pris og høj kvalitet

Bestil online på
FLtryk.dk

FL Tryk · agerbakken 21 · 8362 hørning · Tlf. 70 22 18 70

Skal der T RYK på?

- så brug os!
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RÅDGIVNING I 
VERDENSKLASSE

www.agrinord.dk

https://www.agrinord.dk

