
SVØMMESPORTENS DIALOGMØDE
LØRDAG DEN 27. APRIL 2019, IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY 



DAGSORDEN
1. Valg af mødeleder

2. Valg af udvalgsmedlemmer

a) Stævneudvalg – To udvalgsmedlemmer for en toårig periode.

b) Dommerudvalg – En udvalgsleder for en toårig periode.

c) Dommerudvalg – To  udvalgsmedlemmer for en toårig periode.

d) Mastersudvalg – En udvalgsleder for en toårig periode.

e) Mastersudvalg – To udvalgsmedlemmer for en toårig periode.

3. Drøftelse af emner der relaterer sig til sportsafdelingens ansvars- og 
kompetenceområde:

• Tendenser i dansk idræt med særligt fokus fremtidens high 
performance. 

• Nationale Events. 

• Sportslig udvikling og fastholdelse af begge køn.

• Udvikling af masterssvømningen i Danmark.

4. Eventuelt



VALG AF MØDELEDER
Sportsafdelingen indstiller Lars Hededal, formand i Vejle  Svømmeklub





VALG AF UDVALGSMEDLEMMER

Stævneudvalg:

Valg af to udvalgsmedlemmer (klubtræner eller elite-/ 
konkurrenceansvarlig leder i en klub) til Stævneudvalget for en toårig 
periode:

• Jan Hansen, Køge Svømmeklub, afgår efter tur. Er villig til genvalg.

• Rasmus Vilsgaard, Hovedstadens Svømmeklub, afgår efter tur. Ej villig 
til genvalg.  AGF Svømmeafdeling indstiller Line Petersen til valg.



LINE PETERSEN
Uddannelsesbaggrund: 
• Fysioterapeut 2015 (Bachelorprojekt: Corestabilitet 

og skuldersmerter hos 13-17-årige 
konkurrencesvømmere)

• Svømningens Træneruddannelse 2009
• Diplomtræneruddannelsen 2016
• Idrættens Træner Akademi færdig sommer 2019

Odder Svømmeklub:
• Ansvarlig 2. og 3. holdstræner 2009-2011

AGF Svømning:
• Assistenttræner 2. hold 2011-2013
• Ansvarlig 3. holdstræner 2014-2017
• Svømmeskoleleder og assistenttræner 1. holdet 

2015-2017
• Talentudvikler: ansvarlig 2. holdstræner og 

talenttræner 2017-nu



VALG AF UDVALGSMEDLEMMER

Dommerudvalg:

En leder af Dommerudvalget vælges for to år i ulige år

• Jens-Christian Iversen afgår efter tur. Er villig til genvalg.

Valg af to udvalgsmedlemmer til Dommerudvalget for en toårig periode:

• Per Kirkegaard afgår efter tur. Er villig til genvalg.

• Lars Mejer Frederiksen afgår efter tur. Er villig til genvalg. 



VALG AF UDVALGSMEDLEMMER

Mastersudvalg: 

En leder af mastersudvalget vælges for to år i ulige år:

• Helen Haas, Horsens Svømmeklub, afgår efter tur. Ej villig til genvalg. 
Aalborg Svømmeklub indstiller Jan Clausen til valg.

To medlemmer til mastersudvalget for en toårig periode

• Jan Clausen, Aalborg Svømmeklub, afgår efter tur. Ej villig til genvalg. 
Sigma Swim Birkerød indstiller Mads Gjerløv til valg.

• Charlotte Them Jensen, Køge Svømmeklub, afgår uden for tur. 
H2Odense indstiller Kirsten Jensen til valg.





Del 1

(ca. kl.13:15)

Fælles 

emne

Tendenser i dansk idræt med særligt fokus fremtidens high performance. 

Præsentation og drøftelse ved Knud Skadborg, Afdelingsleder Team Danmark 

Del 2a 

(ca. kl.13:55) 

Vælg et af 

følgende 

emner

Nationale Events. 

Præsentation og drøftelse ved 

Thomas Stub, talentansvarlig 

Dansk Svømmeunion

Lokale: Gunnar Nu

Sportslig udvikling og 

fastholdelse af begge køn.

Præsentation og drøftelse ved 

Jens Meibom, Sportschef 

Badminton Danmark 

Lokale: Camilla Andersen

Udvikling af 

masterssvømningen i Danmark.

Præsentation og drøftelse ved 

Gladsaxe Svømmeklub og 

Mastersudvalget

Lokale: Allan Simonsen

Del 2b

(ca. kl.14:40) 

Vælg et af 

følgende 

emner

Nationale Events. 

Præsentation og drøftelse ved 

Thomas Stub, talentansvarlig 

Dansk Svømmeunion

Lokale: Gunnar Nu

Sportslig udvikling og 

fastholdelse af begge køn.

Præsentation og drøftelse ved 

Jens Meibom, Sportschef 

Badminton Danmark

Lokale: Camilla Andersen

Udvikling af 

masterssvømningen i Danmark.

Præsentation og drøftelse ved 

Gladsaxe Svømmeklub og 

Mastersudvalget

Lokale: Allan Simonsen

Del 3

(ca. kl. 15:20)

Fælles 

emne

Landsholdsarbejdet.

Præsentation og drøftelse ved Stefan Hansen, landstræner Dansk Svømmeunion og Thomas Stub, 

talentansvarlig Dansk Svømmeunion

DRØFTELSER



TENDENSER I DANSK IDRÆT … 
På baggrund af dine oplevelser og erfaringer med svømmesporten 

i Danmark, samt oplægget fra Knud Skadborg, ønsker vi at hører 

jeres bud på: 

• Hvilke dilemmaer og/eller barrierer ser i for den fremtidige 

udvikling af dansk svømmesport – nationalt og internationalt.

• Hvad er efter jeres opfattelse vigtige emner, som bør blive 

adresseret i den næste sportslige strategi og handleplan for 

perioden 2021-2024 (2028).  



SPORTSLIG UDVIKLING OG …

På baggrund af dine oplevelser og erfaringer med svømmesporten 

i Danmark, samt oplægget fra Jens Meibom, ønsker vi at hører 

jeres bud på: 

• Hvilke udfordringer oplever I med udvikling og fastholdelse af 

henholdsvis kvindelige og mandlige svømmere i jeres 

træningsmiljø?

• Hvilke initiativer har ud fra jeres erfaring betydning for 

fastholdelse af henholdsvis kvindelige og mandlige svømmere i 

jeres træningsmiljø?

• Hvilke overordnede strukturelle barriere oplever I der er i 

svømmesporten for henholdsvis kvindelige og mandlige 

svømmere? 



UDVIKLINGEN AF 

MASTERSSVØMNINGEN I 

DANMARK

På baggrund af dine oplevelser og erfaringer med 

mastersvømningen i Danmark samt oplægget fra Gladsaxe 

Svømmeklub, ønsker vi at hører jeres bud på: 

• Hvordan kan vi i fællesskab styrke uydviklingen og få gjort 

masterssvømningen mere attraktivt i Danmark?

• Hvilke initiativer kan være med til at styrke den røde tråd fra 

klubbernes svømmeskole og konkurrencesvømning, og videre 

ind i masterssvømningen? 

• Hvad skal det til for at styrke samarbejde mellem klubberne, og 

klubberne og svømmeunionen, om afholdelse af nationale 

events, træning, stævneafholdelse, øvrige arrangementer etc.?





EVENTUELT




