Økonomisk støtte til lokalarrangører af
dansk svømmesports nationale events
Dansk Svømmeunions Sportsafdeling yder økonomisk støtte til klubber, som indgår en
eventaftale om at være lokalarrangør af en af dansk svømmesports nationale event.
Formålet med den økonomiske støtte er at understøtte gode rammerne for afvikling og en
fortsat udvikling af dansk svømmesports nationale events. Med henblik på såvel at styrke
stoltheden og prestigen i at deltage heri som svømmer, samt muligheden for gradvist øge
andelen af publikum og sponsorer til svømmesporten.

1. Støtteområder
De grundlæggende principperne for økonomisk støtte er en tredelt prioritering af støtten til de
forskellige events, med afsæt i figuren herunder:

Grundstøtte

Stævne-støtte

Eventstøtte
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Grundstøtte defineres som det basishonorar, der tilfalder lokalarrangøren/erne for afholdelse af
den pågældende event.
Stævnestøtte defineres som økonomisk støtte til direkte udgifter forbundet med afholdelse af
eventen som for eksempel forplejningen af officials og øvrige frivillige.
Eventstøtte defineres som økonomisk støtte til særlige tilskuervenlige event-tiltag (opsætning,
teknisk udstyr, side-events, lysshow, musik, m.v.) til udvalgte nationale mesterskaber i henhold
til eventens overordnede proportioner.
Udbetalingen af denne støtte sker under forudsætning af at der etableres et event-set-up med
følgende formål:
Events for åben klasse:
• Opdeling af hallen således at svømmere, trænere og holdledere adskilles fra tilskuere
med akkrediteringssystem.
• Festlige afvikling af finaleafsnit i rammer som med lys, lyd og andet relevante teknisk
udstyr, skaber optimale rammer for gode præstationer og ligeledes giver såvel tilskuere
som deltagere en god helhedsoplevelse.
• Etablering af lounge-område for sportspartnere, sponsorer, VIP-gæster og presse.
• Mulighed for livestreaming via Dansk Svømmeunions platform.
Events for juniorsvømmere:
• Opdeling af hallen således at svømmere, trænere og holdledere adskilles fra tilskuere
med akkrediteringssystem.
• Opholdsområde med hvilezone, borde og stole til deltagerne.
• Mulighed for livestreaming via Dansk Svømmeunions platform.
Events for årgangssvømmere:
• Opholdsområde med funzone, borde og stole og aktiviteter for deltagerne, når de ikke
er i konkurrence.
• Mulighed for livestreaming via Dansk Svømmeunions platform.
Lokalarrangøren/erne er forpligtet til at meddele eventens stævnekoordinator, inden 1.
planlægningsmøde, hvilket event-set-up lokalarrangøren vil etablere, for at opnå den
berammede eventstøtte.
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2. Støttebeløb
I alt yder Dansk Svømmeunions Sportsafdeling direkte økonomisk støtte til lokalarrangører af
nationale event på op til 1,1 mio. pr. regnskabsår.
Den økonomisk støtte fordeler sig efter nedenstående sportslige prioritering og fordelingsnøgle
pr. event:
Nationale events pr. 1. september 2021
Nationale mesterskaber
Danish Open
DM Langbane (Åben Klasse)
DM Junior Langbane
DM Årgang Langbane
DM Kortbane (Åben Klasse)
DM Junior Kortbane
DM Årgang Kortbane
Øst/Vest Junior/Senior Langbane
Øst/Vest Junior/Senior Kortbane
Øst/Vest Årgang
Masters mesterskaber
Danske Åbne Masters Langbane
Danske Åbne Masters Kortbane
Øst/Vest Masters
Aktiviteter for børnegruppen
Øst/Vest Børn medleystævne
DM Hold
Divisionsturnering - 1. - 3. division
Åben Turnering - Finale
Åben Turnering - Indledende runde
Holdstævne for årgangssvømmere
Holdstævne Årgang

Grundstøtte

Stævnestøtte

Eventstøtte

40.000,40.000,25.000,25.000,40.000,25.000,20.000,25.000,25.000,20.000,-

25.000,20.000,20.000,20.000,20.000,20.000,12.500,12.500,12.500,12.500,-

60.000,40.000,15.000,5.000,40.000,15.000,5.000,-

20.000,20.000,15.000,-

10.000,10.000,10.000,-

-

10.000,-

10.000,-

-

7.500,5.000,5.000,-

7.500,5.000,5.000,-

-

5.000,-

5.000,-

-

Den økonomiske støtte udbetales som en støttebevilling i forlængelse af indgåelse af en
eventaftale.
Lokalarrangøren/erne er forpligtet til at fremsende et regnskab for anvendelse af eventens
støttebevilling (inkl. bilag) til Unionen på forlangende.
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