
 

Version 20-04-2017 

 

Danske klubtræneres udtagelse og deltagelse  

i internationale sportslige aktiviteter  

1. Indledning og baggrund   

Styregruppen for Dansk Svømmeunion og Team Danmarks elitearbejde beskriver i det 

følgende principper og vilkår for danske klubtræneres udtagelse og deltagelse i 

internationale sportslige aktiviteter arrangeret af Dansk Svømmeunions Sportsafdeling.  

 

2. Målsætning 

Målsætningen med danske klubtræneres udtagelse og deltagelse i internationale 

sportslige aktiviteter er: 

• At skabe grundlag for sportslig succes for dansk svømmesport på internationalt 

niveau gennem velegnet og kvalificeret træning, konkurrenceforberedelse og 

sparring for udtagne danske svømmere.       

• At kompetenceudvikle danske klubtrænere inden for international high 

performance gennem varetagelse af landsholdsopgaver på junior- og 

seniorniveau.   

 

3. Udtagelseskriterier 

Udtagelse til sportsafdelingens internationale sportslige aktiviteter sker ud fra de 

kriterier der fastsættes af landstræneren for den pågældende sportslige aktivitet i 

samråd med sportschefen. De konkrete udtagelseskriterier for trænere defineres i 

udtagelseskriterierne til de enkelte aktiviteter. 

 

4. Forventninger 

Dansk Svømmeunions landstræner/talentansvarlig er leder af det samlede træner- og 

supportteamet i forbindelse med internationale sportslige aktiviteter og fordeler opgaver 

i henhold til målsætningen for den sportslige aktivitet. Udtagne trænere skal være 

indstillet på at løse alle forfaldende opgaver i samarbejde med det øvrige træner- og 

supportteam. 

 

Trænerudtagelserne, og det arbejde som den udtagne træner forventes at udføre i 

forbindelse med aktiviteten, skal herudover følge de af Sportsafdelingen vedtagne og 

fulgte retningslinjer. Herunder, men ikke begrænset til:  

• Dansk Svømmeunions teamkultur: "Et hold, et mål"  

• Dansk Svømmeunions adfærdskodeks (matchfixing og anden uetisk adfærd) 

• Etiks kodeks for dansk konkurrenceidræt 

• Internationalt kodeks for antidoping  
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5. Vilkår 

Vilkårene for finansiering af de omkostninger, der er forbundet med udtagelse af 

trænere til internationale sportslige aktiviteter, bygger på et samspil mellem Dansk 

Svømmeunion Sportsafdelingen og den udtagne træners klub (arbejdsgiver).      

 

Dette betyder i praksis, at Dansk Svømmeunions Sportsafdeling finansierer 

omkostninger til deltagelse, transport, ophold og bespisning for de af Sportsafdelingen 

udtagne trænere fra aktivitetens afrejsetidspunkt og til hjemkomsten ved aktivitetens 

officielle afslutning. Øvrige omkostninger, udlæg med videre i forbindelse med den 

sportslige aktivitet dækkes kun af Dansk Svømmeunions Sportsafdeling efter 

forudgående aftale med landstræner/talentansvarlig. 

  

Herudover stiller Dansk Svømmeunion landsholdstøj til rådighed i henhold til 

Sportsafdelingens dresscode.  

 

Den udtagne træners klub (arbejdsgiver) dækker alle arbejdsgiveromkostninger til løn, 

feriepenge med videre fra aktivitetens afrejsetidspunkt og til hjemkomst.  

 

I tilfælde af sent afbud til en sportslig aktivitet, på trods af forudgående positiv 

tilbagemelding og accept fra såvel træneren og trænerens klub, vil eventuelle 

ekstraomkostninger blive faktureret klubben.      

 


