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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

Snedkervej 17 • 6710 Esbjerg V

Telefon 7515 2222 • Telefax 7611 7744

post@saedding-revision.dk • www.saedding-revision.dk

https://xn--idrtscenterjammerbugt-h3b.dk/
https://www.saedding-revision.dk


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. Livredning er for alle – fra nybegynder til professionel.

Spring ud i det på respektforvand.dk

Livredning er for alle



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

https://www.vies.dk
http://fyrtaarntommerup.dk/


Vi er i Esbjerg Svømmeklub glade for at byde 
hele SvømmeDanmark velkommen til DM-K 
2021.

Et DM er altid en særlig begivenhed for klub-
ber og svømmere, der har forberedt sig intenst 
for at toppe til lige præcis de dage, hvor et DM 
fyres af. Det er også specielt som lokalarrangør 
at stå med ansvaret for gennemførelsen, og vi 
har lagt os i selen for at sikre, at alt skal lykkes.
 
I Esbjerg Svømmeklub har vi glædet os til igen 
at afholde et stort stævne i de gode faciliteter 
i Svømmestadion Danmark, og alle de uund-
værlige frivillige har set frem til opgaven efter 
den meget specielle periode med de mange re-
striktioner, som har lagt bånd på udfoldelsen og 
presset de sociale relationer blandt svømmerne.

Masser af attraktiv svømning, rekorder, en 
hel masse socialt samvær og nye bekendtska-
ber, som vi ved betyder rigtig meget for både 
svømmerne og alle de øvrige involverede, vil 
forhåbentlig være nogle af overskrifterne, når 
vi efter stævnet skal evaluere.
 
Endnu en gang velkommen til Esbjerg og 
Svømmestadion Danmark og en stor tak til 
alle de frivillige, der gør det muligt at afholde 
DM i Esbjerg.

Jørgen Rathschau Sørensen
Formand, Esbjerg Svømmeklub

VELKOMMEN TIL 
DM KORTBANE 2021 I ESBJERG
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GLÆDE I DANSK SVØMMEUNION 
OVER AFTALE MED NY SPORTSCHEF
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Dansk Svømmeunion har indgået kontrakt 
med Lars Robl, som pr. 1. december 2021 
tiltrådte som sportschef. Lars Robl er valgt 
blandt et kompetent ansøgerfelt, og Dansk 
Svømmeunions direktør Merete Riisager 
glæder sig over, at det lykkedes at indgå en 
aftale med ham.
 
”Vi er bragende glade for at byde Lars Robl 
velkommen hos Dansk Svømmeunion. Lars 
har både de personlige og de faglige egen-
skaber, vi har været på udkig efter. Han er et 
menneske med dybde, skarphed og et levet 
levet liv, som både atleter, trænere og medar-
bejdere vil kunne trække på og blive inspireret 
af – ligesom han har bevist, at han kan skabe 
sportslige resultater. Jeg glæder mig meget til 
at arbejde sammen med Lars”, siger direktør 
Merete Riisager.
 
Om ansættelsen siger 61-årige Lars Robl:
 
”Jeg glæder mig vildt meget til at påbegynde 
arbejdet. Efter at have observeret svøm-
meunionen udefra er det min klare opfattelse, 
at organisationen står et nyt stærkt sted, 

og jeg ser virkelig frem til at være med til at 
forstærke det momentum og arbejde henimod 
nye sportslige succeser med atleterne, mine 
kollegaer og svømmesportens mange øvrige 
aktører.
 
Min ledelseserfaring stammer fra et miljø, 
hvor performance er grundstammen og kon-
stant er genstand for optimering. Jeg er opta-
get af at sætte atleten i centrum og skabe det 
rigtige træningsmiljø og sociale miljø omkring 
atleten, hvilket taler ind i Sportsafdelingens 
igangværende arbejde, hvor fokus længe har 
været på det hele menneske. Jeg er endvidere 
optaget af at få udviklet og optimeret den 
organisatoriske sammenhængskraft, hvor så 
mange som muligt af organisationens kompe-
tencer kommer i spil, mod de mål, vi sætter os.
 
Jeg ved, at jeg kan skabe resultater og få folk 
til at samarbejde – også under svære forhold. 
Den knowhow glæder jeg mig til at koble 
sammen med Dansk Svømmeunions viden 
og erfaringer. Jeg er overbevist om, at den 
kombination kan løfte niveauet i dansk svøm-
mesport nationalt såvel som internationalt”.

Yderligere om Lars Robl

Erhvervskarriere
• Sportschef, Dansk Kano og Kajak Forbund, 2018-2021
• Sportspsykolog og Performance Coach, Astralis siden 2017
• Sportspsykolog, FC Midtjylland A/S, 2016-2018
• Selvstændig med ledelses- og organisationsudviklingsvirksomheden, ROBL siden 2009
• Lang karriere i Forsvaret, heraf 20 år ved Jægerkorpset. Forlod Forsvaret som 
 oberstløjtnant og bataljonschef i 2009

Uddannelse
• Kandidat i psykologi fra Københavns Universitet, 2016
• Master i organisationspsykologi fra Roskilde Universitet, 2008
• Ekstern lektor i organisationspsykologi ved Roskilde Universitet siden 2012
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TRE SVØMMERE 
UDGØR 
LANDSHOLDET 
VED VM

Kalenderåret har været propfyldt med inter-
nationale mesterskaber og turneringer, og 
i kølvandet på et sommer-OL afsluttes den 
efterfølgende kortbanesæson traditionen tro 
med afholdelsen af verdensmesterskaberne. 
VM finder sted den 16.-21. december i Abu 
Dhabi, hvor tre landsholdssvømmere skal 
repræsentere Danmark.
 
En af dem er 24-årige Emilie Beckmann fra 
Tune I.F./GTI/NTC, og deltagelsen bliver 
hendes fjerde i VM-regi. Efter OL i sommer 
valgte hun at tage et afbræk fra de normale 
træningspraksisser for i stedet at deltage i 
den internationale svømmeliga (ISL). Hun 
er spændt på, hvor det stiller hende forud for 
VM, der svømmes i Etihad Arena.
 

“Jeg har racet utrolig meget siden OL, så jeg 
forventer at have godt styr på detaljerne, når 
VM begynder. Som optakt har jeg en læn-
gere konkurrenceperiode ved ISL, hvor jeg 
får mulighed for at finpudse mine tekniske 
skills, og så må jeg se, hvor langt det rækker 
til VM, nu hvor jeg ankommer med en ander-
ledes træningsblok i bagagen, end jeg plejer. 
Konkurrencen bliver rigtig hård, og jeg for-
venter, at hundrededele kommer til at afgøre 
løbene”, siger Emilie Beckmann.

Tobias, Julie og Emilie deltager i verdensmesterskaberne
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Om VM-holdet siger landstræner i Dansk Svømmeunion Stefan Hansen:
 

Målet for vores deltagelse er, at svømmerne skal kunne svømme sig i top-8, 
og det har Tobias, Julie og Emilie alle tre niveauet til at gøre. Jeg forventer, at 
konkurrencen bliver på øverste internationale niveau, for hele den internatio-

nale svømmeelite virker til at have holdt sig i gang siden OL, og de svømmere vil nu 
slutte kortbanesæsonen af med succes. Det høje niveau vil helt sikkert have en positiv 
indflydelse på vores svømmeres performance, og jeg glæder mig til at se dem i aktion.

Danmarks VM-hold

- Emilie Beckmann, Tune I.F./GTI/NTC

- Julie Kepp Jensen, A6/NTC

- Tobias B. Bjerg, Thisted Svømmeklub

’’ Foto: Michael Vienø.
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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



DM Kortbane 2021   
Følg danmarksmesterskaberne direkte på YouTube, når vi livestreamer indledende afsnit 

og finalerne direkte fra Svømmestadion Danmark i Esbjerg. Direkte links nedenfor:

LIVESTREAM DM PÅ YOUTUBE

INDLEDENDE KL. 9.30

INDLEDENDE KL. 9.30

INDLEDENDE KL. 9.30

INDLEDENDE KL. 9.30

FINALER KL. 17.00

FINALER KL. 17.00

FINALER KL. 17.00

FINALER KL. 17.00

TORSDAG DEN 16. FEBRUAR

LØRDAG DEN 18. FEBRUAR

FREDAG DEN 17. FEBRUAR

SØNDAG DEN 19. FEBRUAR

FØLG OS PÅ:
Svoem.org

Nyhedsbrev: https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyhedsbreve/
Facebook: https://www.facebook.com/svoem.dk

Instagram: https://www.instagram.com/dansksvommeunion/
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SVØMMETIDER
DANSK SVØMMESPORTS NATIONALE TIDSDATABASE 

• systemet er udviklet med blandt andet det formål at samle 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 via en licensordning lyder 
 på kr. 1.500,- pr. år pr. klub?

• du kan rette henvendelse vedrørende systemet og dets funktioner til   
 Thomas Stub på e-mail: ts@svoem.dk

VIDSTE DU, AT...

LÆS MERE OM SVØMMETIDER PÅ FACEBOOK



DANMARKSMESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) 
DEN 16.-19. DECEMBER I SVØMMESTADION DANMARK, ESBJERG

PROGRAMOVERSIGT
DAMER & HERRER

LOKALARRANGØR:

Foto: Patrick Kraemer.

  >>
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DEN 16. DECEMBER 2021 KL. 9.30 – INDLEDENDE 

DEN 16. DECEMBER 2021 KL. 17.00 – FINALER

PROGRAMTORSDAG  

100m butterfly Damer  
100m medley Herrer 
200m medley Damer 
200m rygsvømning Herrer  
50m rygsvømning Damer 
50m brystsvømning Herrer 
100m brystsvømning Damer 
100m frisvømning Herrer

400m frisvømning Damer 

800m frisvømning Herrer 

100m butterfly Damer
100m medley Herrer
200m medley Damer
200m rygsvømning Herrer
50m rygsvømning Damer
50m brystsvømning Herrer
100m brystsvømning Damer
100m frisvømning Herrer

400m frisvømning Damer

800m frisvømning Herrer 

4X50m frisvømning Damer

4X100m medley Herrer

KORTBANE 
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PROGRAMFREDAG 
DEN 17. DECEMBER 2021 KL. 9.30 – INDLEDENDE 

DEN 17. DECEMBER 2021 KL. 17.00 – FINALER

200m butterfly Damer 
200m frisvømning Herrer
100m rygsvømning Damer
400m medley Herrer
50m butterfly Herrer
50m frisvømning Damer
200m brystsvømning Herrer
1500m frisvømning Damer

4X50m medley Herrer
200m butterfly Damer
200m frisvømning Herrer
100m rygsvømning Damer
400m medley Herrer
1500m frisvømning Damer
50m butterfly Herrer
50m frisvømning Damer

200m brystsvømning Herrer

4X200m frisvømning Damer

4X100m frisvømning Herrer

KORTBANE   >>
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DEN 18. DECEMBER 2021 KL. 9.30 – INDLEDENDE 

DEN 18. DECEMBER 2021 KL. 17.00 – FINALER

PROGRAMLØRDAG  

200m butterfly Herrer
200m frisvømning Damer
100m rygsvømning Herrer
400m medley Damer
50m butterfly Damer
50m frisvømning Herrer
200m brystsvømning Damer
1500m frisvømning Herrer

4X50m medley Damer
200m butterfly Herrer
200m frisvømning Damer
100m rygsvømning Herrer
400m medley Damer
1500m frisvømning Herrer
50m butterfly Damer
50m frisvømning Herrer

200m brystsvømning Damer

4X200m frisvømning Herrer

4X100m frisvømning Damer

KORTBANE 
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PROGRAMSØNDAG 
DEN 19. DECEMBER 2021 KL. 9.30 – INDLEDENDE 

DEN 19. DECEMBER 2021 KL. 17.00 – FINALER

100m butterfly Herrer
100m medley Damer 
200m medley Herrer
200m rygsvømning Damer
50m rygsvømning Herrer
50m brystsvømning Damer
100m brystsvømning Herrer
100m frisvømning Damer

400m frisvømning Herrer

800m frisvømning Damer

100m butterfly Herrer
100m medley Damer
200m medley Herrer
200m rygsvømning Damer
50m rygsvømning Herrer
50m brystsvømning Damer
100m brystsvømning Herrer
100m frisvømning Damer

400m frisvømning Herrer

800m frisvømning Damer

4X50m frisvømning Herrer

4X100m medley Damer

KORTBANE 
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FORLØSNING: 
NI DM-GULDMEDALJER I TRÆK 
– MEN FØRSTE PR I FIRE ÅR

Ni danske mesterskaber i træk på både kort- 
og langbane, taler sit tydelige sprog. 

Siden 2016 har Jacob M. Jørgensen været 
altdominerende i herrernes 200 meter bryst-
svømning, og da han i foråret svømmede 
personlig rekord med godt to sekunder på 
distancen, satte han ikke bare en tyk streg 
under sin status som landets dygtigste 
langdistancebrystsvømmer. Tiden på 2.14.61 
var også afslutningen på fire års tørke uden 
personlig rekord i favoritløbet.

”Hvorfor det lige skulle være der, er faktisk et 
rigtig godt spørgsmål. Jeg har talt meget med 
min tidligere træner Niels-Jørgen Jørgensen 
om netop det, men vi kom ikke frem til en 
endelig konklusion. Jeg har været et godt sted 
og svømmede tæt på min personlige rekord i 
januar, så nedtrappet til Danish Open måtte 

den bare være der”, siger Jacob M. Jørgensen.

Frem til i år har den 24-årige brystsvømmer 
ikke udviklet sig som håbet til topningsstæv-
nerne. Det fik KVIK Kastrup-svømmeren til at 
arbejde på at forbedre de forberedelser, han 
laver som optakt til konkurrencerne.

”Det er helt sikkert et punkt, som jeg har 
arbejdet seriøst med, og så er det et område, 
som jeg er blevet mere bevidst om i takt med, 
at jeg er blevet ældre og mere erfaren. Når jeg 
kigger tilbage på min karriere, er det i hvert 
fald let at se, hvor meget klogere jeg er blevet 
fra sæson til sæson”.

ALDRIG FØR ER UDDANNELSE 
KOMMET I FØRSTE RÆKKE
Lige siden Jacob M. Jørgensen blev indskrevet 
i svømmeskolen som 6-årig, har han været en 

Spændende bliver det at følge, om karrieren byder på flere personlige 
rekorder for Jacob M. Jørgensen, hvis liv har ændret sig markant i 2021.

  >>
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Afhjælper ømme og irriterede muskler og led

Yderligere information på www.novasel.dk eller telefon 6323 0002
Fås hos Matas, Helsam/helsekostforretninger og på apoteket.

PERSKINDOL 
ACTIVE GEL
En let gel, som hurtigt absorberes 
af huden uden at fedte. Sammen-
sætningen af æteriske olier giver 
hurtig hjælp til ømme muskler og led. 

https://novasel.dk/Produkt%20Grupper/perskindol/


del af KVIK Kastrup, og i år kan han faktisk 
fejre sit 10-års jubilæum på førsteholdet. Ikke 
én eneste gang har han overvejet at forlade 
svømmesporten – heller ikke selvom han er 
den eneste tilbageværende fra opryknings-
gruppen for ti år siden.

”Mange har spurgt, om jeg ikke er ved at 
blive træt af at svømme. Det ville være fedt, 
hvis flere af mine venner var fortsat med at 
svømme, men igennem årene har jeg fået 
nye holdkammerater, og jeg er på ingen måde 
færdig med at svømme. Jeg synes, det er sjovt, 
og når noget underholder mig, så går jeg all in. 
Jeg gør generelt ingenting halvhjertet”.

Målrettethed og et drive uden lige opsumme-
rer meget godt, hvordan Jacob M. Jørgensen 
har båret sig ad med at forbedre sig skridt for 
skridt gennem hele karrieren, hvor svømning 
altid er kommet i forreste række både i folke-
skolen, gymnasiet og i sabbatårene.

For Jacob M. Jørgensens vedkommende har 
flere ting dog ændret sig denne sommer. 
Blandt andet er han ved at uddanne sig som 
personvognsmekaniker på TEC i Hvidovre og 
er nu startet i lære, ligesom kærligheden har 
bragt ham fra de hjemlige rammer på Amager 
over Øresund til Malmø. 

”Jeg er kommet i lære hos TESLA Motors på 
Amager, hvor jeg har lidt skæve arbejdstider. 
Kombineret med undervisning og det at være 
flyttet sammen med kæresten i Sverige gør 
det svært at få den sædvanlige træning til at 
hænge sammen, så den har jeg simpelthen 
halveret. Tidligere svømmede jeg 10 gange 
ugentligt, men siden sommerferien har det tal 
været mellem fem og seks”.

For første gang i karrieren er svømningen sat i 
anden række, og det har været en stor om-
væltning for den dygtige brystsvømmer. Han 

forklarer, at han ikke er klar til at forlade spor-
ten og indstillet på at få civil- og svømmekar-
riere til at fungere under de nye betingelser.

DEN SIDSTE PERSONLIGE REKORD
Mange ting har, som beskrevet, ændret sig for 
Jacob M. Jørgensen i løbet af sommeren, hvor 
SvømmeDanmark fejrede Pernille Blumes 
OL-bronzemedalje. Det betyder, at Danmarks 
hurtigste brystsvømmer på 200 meter-di-
stancen ikke helt ved, hvor han står forud for 
kortbanesæsonens nationale events såsom 
DM for hold og DM.

Selvom KVIK-svømmerne og Jacob M. 
Jørgensen stadig er i opstarten, føler han ikke 
den store forskel træningsmæssigt. Han er 
dog spændt på, om han kan fortsætte med at 
forbedre sig i det nye setup.

”Den næste topning bliver spændende, for 
præstationerne kommer til at sige noget om, 
hvor lang tid jeg fortsætter. Jeg har ikke et 
decideret mål, og jeg kan heller ikke sige, hvor 
længe jeg fortsætter med at svømme. Det 
handler meget om, hvad jeg kommer til at føle 
og mærke de næste måneder”.

Mens DM afholdes kort inden jul, afholdes 
DM for hold i midten af november. Her er det 
altså værd at holde ekstra øje med Jacob M. 
Jørgensen, og om han formår at svømme sig 
til nye personlige rekorder og tilføje mere DM-
guld til CV’et, som i forvejen tæller 14 stk. af 
den fineste karat. 

23



24



PERSONLIGE REKORDER SOM SENIOR: 
JEG HAR IKKE FÅET DEM FORÆRET – 
OG DET GØR DEM ENDNU FEDERE
Med fleksible løsninger balancerer Joakim Brønnum fornemt mellem 
studieliv og svømmekarriere.

”Det har hele tiden været min prioritet at få 
min svømmekarriere, uddannelse og mit liv 
generelt til at fungere sammen.”

Ordene er Joakim Brønnums. Han har de 
seneste sæsoner været fast mand i feltet af 
Danmarks hurtigste brystsvømmere, hvilket 
medaljer ved DM på kort- og langbane under-
streger.

Historien kunne dog meget vel være blevet 
en anden, for den i dag 24-årige svømmer 
begyndte først at svømme som 15-årig i en 
relativ sen alder. I ungdomsårene var Joakim 
Brønnum mere optaget af at jagte læderkugler 
på landets grønsvære og derfor ikke villig til 
at committe sig 100% til svømmesporten.

”Jeg spillede udelukkende fodbold, da jeg 
var yngre, fordi jeg syntes, at det var fedt, 
men jeg har altid vidst, at jeg ikke var noget 
fodboldtalent, så derfor begyndte jeg i 2012 at 
svømme på et masters-/triatlonhold i Holbæk 
Svømme Klub. Jeg vurderede, det ville være et 
godt supplement til fodboldtræningen, og jeg 
gjorde hurtigt fremskridt i vandet. Det obser-
verede den daværende cheftræner Michele 
Greb, og hun spurgte mig direkte, om jeg ikke 
ville begynde til konkurrencesvømning. Hun 
pointerede, at jeg kunne blive dygtig.”

Der skulle dog gå et år, før Joakim Brønnum 
lod sig overtale til at blive en del af konkur-
renceafdelingen. Først i 2013 begyndte han 

for alvor at svømme og skulle blot bruge en 
halv sæson på at svømme sig på førsteholdet 
i Holbæk.

”Det var en stor omvæltning at komme på 
førsteholdet, for jeg startede samtidig på STX 
i Holbæk uden at være på en Team Danmark-
ordning. Det kom jeg først senere i midten af 
2014 i 2.g, men jeg valgte at bide tænderne 
sammen og færdiggøre gymnasiet på tre år. 
Jeg var ikke den dygtigste i skolen, så jeg blev 
nødt til at være struktureret og meget disci-
plineret for at få træning og gymnasie til at 
hænge sammen.”

DET SKAL LYKKES
Efter studentereksamen i 2016 følger to sab-
batår, inden det planlagte universitetsstudie 
(erhvervsjura) på Copenhagen Business 
School begynder i 2018. I løbet af de to sab-
batår flyttede Joakim Brønnum hjemmefra til 
København og skiftede klub til SIGMA Swim 
i efteråret 2017. Her mødte den daværende 
flysvømmer nye udfordringer samt et stær-
kere træningsmiljø med masser af senior-
svømmere.

”Da jeg flyttede hjemmefra, var det min 
ambition at fortsætte med at svømme i en 
klub med et stærkt seniormiljø. Valget faldt på 
SIGMA Swim, hvor jeg blev taget godt imod 
og mødte forståelse for min livssituation, som 
kræver stor fleksibilitet for begge parter. Var 
der ikke den gensidige forståelse, ville det   >>
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ikke fungere for mit vedkommende. I forbin-
delse med klubskiftet ændrede jeg også min 
primære stilart og har siden da fokuseret på 
brystsvømning.”

Fleksibiliteten er kommet i stand efter sam-
taler med cheftræneren i SIGMA Swim Jonas 
Lundström. Samtalerne har været med til at 
forventningsafstemme og skabe klare linjer 
for samarbejdet, så både svømmer og træner 
ved, hvad de kan forvente af hinanden. For at 
kunne balancere svømmesport, universitets-
studie og livet generelt har Joakim Brønnum 
siden 2018 skåret tre-fire ugentlige trænings-
pas fra, så han nu har seks-syv ugentlige 
træningspas – et valg, der gjorde ham nervøs 
for sin fortsatte udvikling.

”Når man bliver ældre, får man ikke forbed-
ringerne foræret. Jeg har heller aldrig været 
den mest talentfulde, og jeg har altid skulle 
arbejde ekstra hårdt. Så jeg var da bange for, 
at jeg ikke længere ville forbedre mit niveau 
med de færre antal pas i vandet.”

Joakim Brønnum har dog siden 2018 været i 
stand til at forbedre sine tider i sine primære 
løb, og indtil nu har dette kalenderår heller 
ikke vist tegn på, at den mere fleksible tilgang 
har stillet brystsvømmeren svagere. Faktisk 
er det blevet til tre personlige rekorder i alle 
brystløb på langbane, og det har givet smag 
efter mere.

I takt med at herresvømmeren er blevet ældre, 
er fokusset på studierne steget. De færre antal 
træningspas har gjort det muligt for Joakim 
Brønnum at passe universitetsstudiet, og han 
har derfor både tid til at læse og løse opgaver 
samtidig med, at han også har tid til at slappe 
af og være sammen med sine venner uden for 
svømmesporten.

”Jeg er meget kvalitetsbevidst og stiler altid 
efter at gøre det bedre. Da jeg var yngre, drøm-

te jeg om at være på det her niveau, hvor jeg 
kandiderer til medaljepodiet ved DM. Det er et 
niveau, som jeg vil gøre meget for at blive på, 
og så sigter jeg stadig efter den individuelle 
danske mestertitel, selvom det bliver svært.”

ET HVERDAGSLIV I BALANCE 
Dansk svømmesport oplever hvert år, at 
talentfulde svømmere stopper i en tidlig alder. 
Mange nye interesser opstår i ungdomsårene, 
og det får desværre dygtige svømmere til at 
indstille karriererne, inden de reelt får set, 
hvad deres individuelle talent rækker til.

Havde Joakim Brønnum ikke oplevet den 
forståelse og fleksible tilgang i SIGMA Swim, 
kunne han let have været en af dem, som var 
stoppet – og det ville have været ærgerligt, 
for erfaring gør, at nogle opgaver udføres med 
mere kvalitet, pointerer han.

”Lige nu er min hverdag i god balance, og 
jeg er en del af stærke sociale miljøer både i 
klubben og på studiet. Jeg får trænet og stu-
deret med kvalitet, så det hele hænger godt 
sammen. Jeg får lavet udstrækning, dryland 
og styrketræning af en højere kaliber, end 
da jeg var yngre, hvilket jeg føler har været 
en vigtig del af mine forbedringer i vandet. 
Torsdagsbarer har jeg kun været til enkelte 
gange, og jeg kunne ikke finde på at tage i 
byen, hvis jeg føler, at det vil have en negativ 
effekt på min træning eller på stævner. Det 
betyder for eksempel, at jeg aldrig går i byen 
fredag, da vi altid har træning lørdag morgen. 
Ud over det lytter jeg dog meget til mine 
behov og går eksempelvis i byen eller til fest 
om lørdagen, da dette er med til at holde min 
passion for svømningen intakt.”

Hvor længe den efterhånden erfarne og 
dygtige svømmer fortsætter i svømmespor-
ten, må tiden vise, men Joakim Brønnum har 
umiddelbart ingen planer om at drosle ned, før 
kandidatuddannelsen er i hus.
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DM-BRONZEVINDER 
TVIVLEDE I ÅREVIS 
– NU ER HAN BLANDT DE BEDSTE, MENS HAN 
STUDERER OG ARBEJDER PÅ FULDTID 
Et trænerskifte ændrede alt for Oliver Jacobsen, som knap kunne kvali-
ficere sig til mesterskaberne tidligere.

”Jeg håber, at jeg ved at fortælle min historie 
kan inspirere unge svømmere, for der er ikke 
kun én vej til DM-podiet”.

I et kontorlokale hos en af Saxo Banks afdelin-
ger sidder Oliver Jacobsen, og det er tydeligt 
at mærke, at Hvidovre-svømmeren har noget 
på hjerte. Den 24-årige svømmer håber, at 
han kan skabe fornyet tro blandt tvivlende 
konkurrencesvømmere ved at fortælle sin 
historie, som meget vel kunne være sluttet for 
flere år siden, hvor ikke meget tydede på, at 
klubkoryfæet i Hvidovre Svømmeklub skulle 
blive en af landets hurtigste sprintere.

”Som både årgangs- og juniorsvømmer havde 
jeg svært ved at kvalificere mig til mester-
skaberne. En enkelt gang lykkedes det mig 
at kvalificere mig til DMÅ, hvor jeg endte 
som nummer 76 ud af 78, ligesom jeg kun 
var med til DM Junior som sidste års junior, 
hvor jeg endte allersidst. Ingen – inklusiv mig 
selv – havde dengang troet på, at jeg ville nå 
det niveau, som jeg har i dag”, siger Oliver 
Jacobsen.

De seneste sæsoner har sprintsvømmeren væ-
ret fast mand i herrernes finaler på 50 meter 

fri, og i både 2018 og 2019 vandt han bronze 
ved danmarksmesterskaberne på kortbane. 
Tidligere på året forbedrede seniorsvømmeren 
sine personlige rekorder på langbane i både 50 
og 100 meter fri, og hen over sommeren har 
Oliver Jacobsen fortsat formen, idet han i ny 
personlig rekord tog sølv på 50 meter fri ved 
Østdanske Mesterskaber i Holbæk.

”Min udvikling tog først rigtig fart i mine 
to sabbatår efter gymnasiet. I den periode 
fik jeg nye trænere i form af Mads Glæsner 
og Mattias Carlsson, og de så på mig med 
friske øjne, hvilket førte til en omlægning af 
min træning. I kombination med at jeg blev 
ældre og klogere, begyndte jeg at træne mere 
effektivt, hvor jeg tidligere bare moste på til 
hver eneste træningspas. De to faktorer har 
med sikkerhed haft stor indflydelse på min 
udvikling”.

De færreste kan desværre leve af deres 
svømmekarrierer i Danmark, så ved siden af 
svømmekarrieren arbejder Oliver Jacobsen 
på fuldtid som Student Assistent i Saxo 
Bank, mens han studerer økonomi og IT på 6. 
semester på Københavns Erhvervsakademi 
(KEA). Fleksible arbejds- og træningstider gør   >>
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det muligt at passe de to karrierer, og netop 
fleksibilitet er noget, som ville være kommet 
ham til gavn allerede tidligere i livet.

Under sin ungdomsuddannelse på Brøndby 
Gymnasium var han nemlig ikke god nok til 
at blive optaget på Team Danmark-ordningen. 
Han måtte derfor klare sig igennem lektier og 
afleveringer udenom de fleksible muligheder, 
som Team Danmark-ordningen giver stude-
rende.

”Er du committet til svømmesporten, vil 
jeg helt sikkert anbefale dig at tage Team 
Danmark-ordningen, hvis det er muligt. Det 
giver muligheden for at studere og svømme 
på fuldtid, hvilket jeg gerne ville have gjort 
tidligere i min karriere, hvis jeg havde haft 
muligheden for det”, siger Oliver Jacobsen.

SVØMMESPORTEN GIVER VÆRDIFULDE EGENSKABER
På førsteholdet i Hvidovre Svømmeklub har 
Oliver Jacobsen i en håndfuld år været den 
eneste tilbageværende fra gruppen af kamme-
rater, som han indtil da havde svømmet med 
hele livet. Selvom der ikke er flere tilbagevæ-
rende, har de ifølge Hvidovre-svømmeren dog 
store anparter i hans eksplosive udvikling de 
seneste sæsoner.

”Jeg er uden tvivl min egen største kritiker og 
sætter altid ekstremt høje krav til mig selv. 
Lykkedes jeg ikke tidligere, var jeg hurtig til 
at dunke mig selv i hovedet – en ting, som 
mine venner har hjulpet mig med at gøre i 
mindre grad. Det har haft en positiv effekt på 
min selvtillid, og det har jeg kunnet bruge i 
last call room og i erhvervslivet”, siger Oliver 
Jacobsen.

Foruden styrket tro på egne evner fortæller 
Oliver Jacobsen, hvordan han har kunnet 
konvertere de nervepirrende finaleøjeblikke 
bag startskamlen til eksempelvis en job-

samtale, hvor han efter god forberedelse og 
performance landede i et attraktivt job. Den 
episode var stærkt medvirkende til at fast-
holde seniorsvømmeren i Danmark, som på 
daværende tidspunkt gik med tanken om at 
kombinere svømmekarriere og uddannelse på 
et amerikansk college. 

Sådan gik det som bekendt ikke, og det har 
Oliver Jacobsen det godt med. For han trives 
i de valgte rammer, der rummer alt det, han, 
ifølge sig selv, skal bruge for at indfri sine 
sportslige drømme.

”Mine ambitioner har altid været de samme, 
men jeg har i mange år ikke turde at sige dem 
højt, for jeg følte ikke, at der var sammen-
hæng mellem dem og mit niveau. Havde jeg 
haft modet til at sige dem højt tidligere, tror 
jeg, at det kunne have forklaret mit humør og 
min ageren i nogle situationer”, siger Oliver 
Jacobsen og uddyber:

”Jeg vil gerne kvalificere mig til Universiaden 
(World Student Games), og det vil være en 
drengedrøm at komme med til et rigtigt inter-
nationalt mesterskab. Det forudsætter, at jeg 
får mindst et mere topningsstævne på lang-
bane for at kvalificere mig, men den mandlige 
krop topper vistnok først i 25-årsalderen, så 
det er et godt argument for at fortsætte. Det 
håber jeg, at flere unge drenge - såvel som pi-
ger - vil gøre, for der er mere ved svømningen 
end bare resultater”.

Om Oliver Jacobsen når sine drømme, må 
tiden vise. Spændende bliver det at følge 
hans fortsatte udvikling i kortbanesæsonen, 
inden sigtekortnet rettes mod Danish Open 
i foråret, hvor det er muligt at kvalificere sig 
til Universiaden. Denne afholdes umiddelbart 
den 26. juni til 7. juli 2022 i den kinesiske by 
Chengdu.
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TRODS VM OG EM-DELTAGELSE 
JAGTER MARINA HELLER HANSEN 
FORTSAT DET PERFEKTE LØB
I sommer kunne hun med ro i sindet have indstillet karrieren, men OL 
kom så tæt på, at kvalifikationen nu skal have endnu et forsøg.

”OL var så tæt på, og nu er der kun tre år til OL 
i Paris, så det skal have et forsøg”. 

Marina Heller Hansen – et navn, som de fleste 
med tilknytning til dansk svømmesport ken-
der. Nogle på grund af den alsidige langdistan-
cesvømmers mange sportslige triumfer, andre 
på grund af det altid store smil, som Marina 
Heller Hansen tropper op med til danmarks-
mesterskaberne og de landsholdslejre, hun 
deltager i.

Det er indtil nu blevet til ikke mindre end 20 
DM-titler fordelt på individuelle præstationer 
og holdkapløb samt en triumf ved DM Hold 
– og ikke at forglemme deltagelse ved VM i 
2017 og et par europamesterskaber, senest i 
2021 med finaledeltagelse til følge.

Svømmekarrieren kunne derfor være afslut-
tet i sommer med en god smag i munden efter 
personlige rekorder i samtlige primære løb, 
men svømmesporten har ifølge den 27-årige 
svømmer fra Søllerød Svømmeklub stadig 
flere oplevelser at byde på.

”Jeg er helt klart et konkurrencemenneske, 
og jeg elsker at race, men når der er noget 

på spil som for eksempel en kravtid eller en 
placering, så vil jeg det lige lidt mere. OL i 
Tokyo føltes inden for rækkevidde, og selvom 
udtagelsesprocessen var frustrerende, fik jeg 
talt tingene igennem med svømmeunionen, 
og den konstruktive dialog har helt sikkert 
medvirket til, at jeg har valgt at forsætte min 
svømmekarriere”, siger Marina Heller Hansen. 

SAMMENHÆNGENDE TRÆNING BAG FORÅRETS 
REKORDTIDER
Skader og sundhedsmæssige udfordringer har 
fulgt Marina Heller Hansen gennem hele hen-
des karriere, hvor særligt de første fire år som 
seniorsvømmer var hårde. Her var en slem 
skulderskade årsag til, at hun i lange perioder 
var fuldstændig tørlagt.

”Når jeg tænker efter, så tror jeg, at det netop er 
på grund af mine skadesperioder, at jeg er ble-
vet ved med at svømme. Pauserne har gjort mig 
mere motiveret for at vende tilbage, og mod-
gangen har gjort det lettere for mig at håndtere 
de udfordringer, som svømmekarrieren senere 
har budt på”, siger Marina Heller Hansen. 

Hun forklarer, at træningscyklussen frem mod 
OL-kvalifikationen tidligere i år faktisk er en   >>
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af de første længere træningsperioder uden 
skader eller andre nævneværdige skavan-
ker. I forrige sæson tilbagelagde Søllerød-
svømmeren op imod 70 kilometer om ugen 
i bassinet fordelt på 9-12 træningspas med 
yoga og styrketræning ved siden af. 

”Havde jeg haft flere lignende træningscyk-
lusser tidligere i min karriere, så tror jeg også, 
at forårets PR-tider var kommet hurtigere. 
Samtlige af mine kvalifikationer til interna-
tionale mesterskaber har også kun kunnet 
lade sig gøre på grund af det forhold, jeg har til 
min træner Carles Subirana Rovira. Vi forstår 
hinanden og har et utrolig godt samarbejde, 
som gør, at jeg kan præstere nogle ting, som 
ikke ville være muligt uden det makkerskab. 
Det skal han have stor tak for”, siger Marina 
Heller Hansen.

DET HANDLER OM AT PRIORITERE
Det er ikke kun i svømmekarrieren, at lang-
distancesvømmeren er kommet langt. Det 
er hun også uddannelsesmæssigt, hvor hun 
siden sin studentereksamen på Marie Kruses 
Skole i 2014 har bygget ovenpå med en bache-
lor i erhvervsøkonomi og psykologi HA(psyk.) 
på Copenhagen Business School (CBS), inden 
hun i 2020 startede på revisorkandidatuddan-
nelsen (cand.merc.aud.) på CBS.

Egentlig kendte Marina Heller Hansen 
ikke til mulighederne for en Dual Career i 
Danmark, men et tæt samarbejde med Dansk 
Svømmeunions Sportsafdeling gjorde hende 
mere oplyst om mulighederne. Siden har både 
svømmeunionen og Team Danmark hjulpet 
hende undervejs i hendes Dual Career.
 
”Jeg har altid fået god hjælp af Dansk 
Svømmeunion og uddannelseskonsulenterne 
fra Team Danmark. De har hjulpet mig med 
ansøgninger om ekstra SU-klip, forlængelse af 
uddannelse og udskydelse af eksamener, som 

ofte ramler sammen med de internationale 
mesterskaber. Det har været en stor hjælp, og 
jeg håber, at de yngre svømmere vil gøre brug 
af de muligheder, der er for at kombinere en 
svømmekarriere og uddannelse i Danmark”, 
siger Marina Heller Hansen.

Hun pointerer, at det naturligvis er individu-
elt, men for hendes vedkommende har det 
ikke altid været muligt at balancere svømme-
sport og uddannelse ligeligt. Det har betydet, 
at hun i nogle perioder har skullet prioritere 
den ene karriere frem for den anden, og i 
sidste halvår af 2021 har universitetsstudiet 
eksempelvis trukket det længste strå.

Efter planen skal hendes fulde fokus langsomt 
flytte sig mod svømmetræningen, så hun 
ikke starter helt fra scratch, når hun i 2023 
formentlig afslutter sin kandidatuddannelse. 
På det tidspunkt er der et år til OL i Paris, som 
Marina Heller Hansen fortsat gør sig forhåb-
ninger om at kvalificere sig til.

”Jeg har aldrig været optaget af at blive den 
bedste eller vinde en OL-medalje, men jeg har 
en drøm om OL-deltagelse, og mit mål er at 
gøre alt, hvad jeg kan de kommende år, for at 
det skal lykkes. Det lyder vildt at sige højt, 
men det er klart planen lige nu, og så håber 
jeg at finde et arbejde efter universitet, som 
gør det muligt for mig at træne optimalt frem 
mod OL, for jeg har fortsat til gode at svømme 
det perfekte løb”.

Svømmefans får formentlig først mulighed 
for at se Marina Heller Hansen i aktion 
igen i det nye år, og det perfekte løb må 
SvømmeDanmark muligvis vente med at se til 
OL-kvalifikationsperioden eller i det olympi-
ske bassin i 2024.
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