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Ramme for Eliteklubledernetværket 
 
 
Formålet er, at skabe et netværk af 10-15 klubber på tværs af dansk svømmesport, hvor 
arbejdet med seniorudviklingsmiljøer har en høj prioritet i klubberne. Netværket er tænkt som et 
forum for lederne i klubberne (1-2 deltagere fra hver klub). 
  
Dansk Svømmeunion faciliterer andre netværkstilbud til klubtrænerne 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 dette netværks møder. Derudover facilliteret Dansk 
Svømmeunion særlige netværk målrettet Sportsafdelingens partnerskabsklubber, samt netværk 
for professionelle klubchefer.  
 
Netværket er et forum, hvor forskellige ledelsesmæssige emner og problemstillinger inden for 
klubledelse, talentudvikling og seniorudviklingsmiljøer kan drøftes klublederne imellem og ny 
viden om klubledelse, international talentudvikling og international high performance svømning 
kan tilføres klubledere med foredragsholdere fra idrættens verden. 
 
 
Kriterier for optagelse i Eliteklubledernetværket 
Med udgangspunkt i definitioner afledt af den sportslige strategi og handleplan for dansk 
svømmesport: ”Fra stolte resultater til nye fælles ambitioner” gælder nedenstående objektive 
kriterier for optagelse af klubber som medlemmer af netværket:  
 

• Klubber/startfællesskaber med et træningsmiljø med en eller flere svømmere på 
seniorlandsholdet  

• Klubber/startfællesskaber i top-10 på den samlede rangering af holdkonkurrencerne ved 
DM.  

 
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). 
 
Dansk Svømmeunions Direktør og Sportschef vurderer på baggrund af de objektive kriterier 
netværkets sammensætning en gang årligt (typisk ved sæsonens begyndelse i september) 
  
Team Danmark, Dansk Svømmeunions bestyrelsesmedlemmer og relevante medarbejdere i 
Dansk Svømmeuniuon kan, afhængig af emnerne på netværkmødets dagsorden, deltage helt 
eller delvist i netværkets møder (se afsnit om indhold og faglighed herunder)  
 
 
Rammer for afholdelse af netværksmøderne  
Netværksmøderne afholdes på skift blandt medlemsklubberne. Den pågældende klub vil være 
vært, og det forventes i udgangspunktet, at værtsklubben står for noget af programmet 
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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 to netværksmøder om året, og på hvert møde findes næste værtsklub. Møderne 
afholdes så vidt muligt i tilknytning til et nationalt mesterskab.    
 
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 via mailadressen: 
svoem@svoem.dk    
 
 
Indhold og faglighed  
Netværkets møde er todelt og består af en dedikeret klubdel, hvor Dansk Svømmeunion ikke 
deltager, og en fællesdel for både klubber og Dansk Svømmeunions bestyrelse og 
Sportsafdeling. 
 
Netværket har følgende standarddagsorden: 

• 10.00 – 12.00 Dedikeret klubdel indeholdende for eksempel: 
o Oplæg fra værtsklubben 
o Emne/r fra netværksklubber 
o Eksterne oplæg  

 

• 12.00 – 13.00 Frokost 
 

• 13.00 – 15.00 Fællesmøde klubber og Dansk Svømmeunion indeholdende for 
eksempel: 

o Siden sidst – Dansk Svømmeunions bestyrelse og Sportsafdeling 
o Emne/r til fælles drøftelser 
o Oplæg fra Sportsafdelingen/ekstern oplægsholder vedr. talent- og 

seniorudviklingsmiljøer  
 
Dagsordenen skal ikke indeholde diskussioner af enkelt personer, kravtider, udtagelser mm. 
 
Møderne i Dansk Svømmeunions Klubchefnetværk placeres, så netværket kan tilrettelægge 
klubdelen af dagsorden, samt komme med input til Dansk Svømmeunion til dagsordenens 
fællesdel. 
 
Klubcheferne indkalder på skift forslag til emner fra de deltagende klubber i netværket forud for 
møderne i klubchefnetværket. 
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Der bør som minimum være et årligt møde med deltagelse af ekstern foredragsholder med 
fokus på ny viden om klubledelse, international talentudvikling og high performance i klub- og 
svømmemiljøet. Omkostninger ved dette dækkes af Dansk Svømmeunion. 
 
Fælles drøftelser i netværket skal så vidt muligt kunne foregå på dansk.  
 
 
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 varetager 
indkaldes til møderne i netværket på baggrund af oplæg fra Dansk Svømmeunions 
Klubchefnetværk. Samt udsendelse af skriftligt materiale efterfølgende, således at 
netværksklubber, som ikke har deltaget i det aktuelle møde, har mulighed for at holde sig 
orienteret om temaerne i netværket. 
 
Desuden varetager Dansk Svømmeunion administrative opgaver i relation til netværket. For 
eksempel fakturering af netværksklubberne og betaling af regninger.   
  
Dansk Svømmeunion bistår herudover med at der findes en ekstern foredragsholder til 
minimum et af sæsonens møder. 
 
 
Netværksklubbernes rolle 
Netværksklubbernes rolle vil være, 

• at byde ind med forslag til emner og problemstillinger til drøftelse og præsentation i 
netværket og sende disse forslag til den koordinerende klubchef i Klubchefnetværket.   
 

• 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. 

 

Bestyrelsen, 29. september 2017   


