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Landsholdenes samarbejdsforum 

Landsholdenes samarbejdsforum (LS) er et forum, hvor den sportslige ledelse i Dansk Svømmeunion 

og landsholdssvømmerne kan drøfte, hvordan de sammen kan udmønte og udvikle dansk svømnings 

landholdsarbejde og trivslen på landsholdene. 

 

Landsholdenes samarbejdsforums formål og sammensætning 

LS har til opgave er at sikre et godt og tillidsfuldt samarbejde til gavn for landsholdenes og 

landsholdssvømmernes resultatskabelse og trivsel. LS’ formål og arbejde er reguleret af ’Kommissorium 

og forretningsorden for arbejdsgruppe og styregruppe’ for elitesamarbejdet mellem Dansk 

Svømmeunion og Team Danmark. LS er et dialogforum og ikke et besluttende organ. 

LS består af den sportslige ledelse (sportschef og landstræner) og 2-3 landsholdssvømmere, der både 

udvælges blandt landsholdssvømmere på og uden for det Nationale Træningscenter (NTC). Minimum én 

svømmer fra hver gruppering. Herudover kan Team Danmarks sportsmanager for svømning deltage i LS’ 

drøftelser efter behov og forudgående aftale – ligesom Dansk Svømmeunions direktør eller bestyrelsens 

medlem af Styregruppen for elitesamarbejdet mellem Dansk Svømmeunion og Team Danmark. 

En gang årligt drøfter landsholdssvømmerne hvilke svømmere der indgår i LS i den kommende sæson. 

F.eks. i forbindelse med den årlige ’event camp’. Ansvaret for at drøfte hvilke landsholdssvømmerne der 

indgår i LS, er landsholdssvømmernes. I praksis hos de eksisterende svømmere i LS, men alle 

landsholdssvømmere kan fremsætte ønske om at drøfte dette. Dansk Svømmeunion kan, hvis det 

ønskes, assistere svømmernes drøftelser heraf, med henblik på at sikre landsholdssvømmere i LS.  

 

Landsholdenes samarbejdsforums opgaver 

Landsholdenes samarbejdsforums opgave er at drøfte forhold, som vedrører udmøntningen 

samarbejdet mellem Dansk Svømmeunion og Team Danmark om dansk svømnings landshold. Forhold 

der vedrører enkeltsager og/eller om emner, der vedrører enkeltpersoner og har fortrolig karakter, er 

ikke en del af LS’ arbejdsområde. Det samme gælder lovgivning og politiske beslutninger i øvrigt. 

I LS drøftes blandt andet: 

• Forholdene på landsholdene 

• Tillid og samarbejde 

• Trivsel og psykisk træningsmiljø 

• Værdier og adfærd 

• Mål og strategier 

• Omstilling og nye strukturer for landsholdene  

• Samarbejde med eksterne partnere 

• Anvendelse af ekspertbistand fra faggrupper 
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• Sportslige aktiviteter (stævner, mesterskaber og træningslejre) 

 

Informationspligt 

Den sportslige ledelse og landsholdssvømmerne har respektive pligt til at informere LS om forhold på 

landsholdene. Landsholdssvømmer-siden har pligt til at informere om synspunkter og forhold hos 

landsholdssvømmerne, der har betydning for samarbejdet på landsholdene. Den sportslige ledelse har 

pligt til at informere om: 

• Den seneste og forventede udvikling i landsholdenes aktiviteter og situation 

• De aktuelle forhold og udviklingen i situationer, hvor landsholdenes aktiviteter er truet 

• Beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i landsholdsaktiviteternes tilrettelæggelse og 

forventningerne til landsholdssvømmerne 

 

Alle landsholdssvømmere skal orienteres om LS’ drøftelser. 

 

Mødeform og -frekvens  

Møderne afvikles som fysiske møder i Idrættens Hus i Brøndby med mulighed for deltagelse via 

videokonference (ex.  Microsoft Teams). 

LS samles til tre ordinære møder pr. sæson (1. september til 31. august) på følgende tidspunkter: 

• 1. uge af oktober 

• 1. uge af februar 

• 1. uge af maj 

Herudover kan såvel den sportslige ledelse som landsholdssvømmerne foreslå afholdelse af 

ekstraordinære møder herudover, hvis der relevante emner til drøftelse, som ikke kan afvente 

førstkommende ordinære møde. 

Dansk Svømmeunion har ansvaret for, at der udarbejdes dagsorden og referat af møderne i LS.  

  

 


