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VELKOMST
• Den udsatte generalforsamlingen blev afviklet lørdag den 12. 

september 2020 i nedjusteret form under påvirkning af de 

øjeblikkelige COVID-19 restriktioner.

• Alle planlagte dialogmøder var samtidig blevet aflyst.

• I forlængelse heraf blev det besluttet at afholde en virtuel 

udgave af Svømmesportens Dialogmøde – også i nedjusteret 

form.

• Som en konsekvens heraf udskydes personvalgene den 

førstkommende ordinære udgave af Svømmesportens 

Dialogmøde (24/4 - 2021).   



TAKT OG TONE TIL VIRTUELLE MØDER

• Dagens møde har 67 tilmeldte fra omkring 30 klubber

• Alle deltagere får slukket mikrofonen – men kan se 

præsentationer og deltagere via video

• Spørgsmål stilles via chatfunktionen

• Nogle spørgsmål vil blive besvaret under mødet og andre i 

chatten efter mødet



AGENDA

1. Velkomst

2. Dansk Svømmesport vil vinde bedre. 

Oplæg og præsentation af den fremtidige sportslige strategi og handleplan 

ved Sportsafdelingen

3. Mental sundhed i træningsmiljøerne. 

Oplæg og præsentation ved Andreas Küttel, PhD, Adjunkt, Institut for 

Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

4. Status for landsholdene og information om datoer

Orientering ved Stefan Hansen, landstræner Dansk Svømmeunion og 

Thomas Stub, talentansvarlig Dansk Svømmeunion

5. Evt.



HVEM ER VI?



FORMÅL OG HOVEDOMRÅDER

Sportsafdelingens opgave er at 

varetage al Dansk Svømmeunions

arbejde med national og international 

konkurrencesvømning.

Med afsæt i Dansk Svømmeunions

værdigrundlag er ambitionen for 

Sportsafdelingen: 

Vi vil vinde bedre ved at lede dansk 

svømmesport gennem viden og 

tydelige strategiske valg. 

Træneruddannelse Nationale events

International High 
Performance

Talentudvikling

Team Danmark
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Dansk 
Svømmeunions 
vedtægter

Team Danmark støttekoncept og 
4-årig juridisk samarbejdsaftale

Dansk Svømmeunions 
politisk program





• Bygger oven på det 

eksisterende strategisk 

arbejde

• Tager afsæt i 

svømmesportens præmisser, 

Dansk Svømmeunions

værdigrundlag samt samtaler 

med klubber og 

samarbejdspartnere 

undervejs i processen

• Det er vægtet, at der er et 

tydeligt strategisk grundlag 

for fremtidens arbejde –

politisk såvel som 

sportsfagligt



HVORFOR?
1. Angive retningen for svømmesportens fremtidige udvikling 

2. Bidrage til sammenhæng med Dansk Svømmeunions

værdigrundlag samtidig med at den skal tale ind i 

idrættens nationale organisering

3. Skabe overblik over centrale målsætninger 

4. Være et redskab til at prioritere ønsker og idéer

---

• Bidrage til Dansk Svømmeunions politiske program

• Opfylde krav i forbindelse med samarbejdet med Team 

Danmark om talentudvikling og international high 

performance





“What you see on the racetracks is just the tip 
of the iceberg. There’s such a big structure 
below it; 90% of the car’s performance is 
being done in the factory and even the tiniest 
of jobs is important. 

Each of us has an opposite number in the 
other teams and you shouldn’t forget that. 
You might think you’re just adding a little bit 
to the car’s performance, but if you do your 
job better than your opposite number in the 
other team, that brings lap times down.”

Toto Wolff, Executive Director of Mercedes 
AMG F1 Team

STRATEGI OG HANDLEPLAN 

FOR DANSK SVØMMESPORTS 



”Vinde bedre” uanset om det handler om afvikling af 
events, udvikling af kompetencer og  træningsmiljøer 
eller præstationer inden for international high 
performance.



Fire strategiske pejlemærker frem 

mod 2028 og 18 kvalitative og 

kvantitative mål frem mod 2024



Samtalen om hvordan vi ”samler 
handsken op” fortsætter…



LÆS MERE PÅ WWW.SVOEM.ORG

http://www.svoem.org/




Svømmesportens virtuelle dialogmøde 21. september 2020

Nationalt program 2020/2021
Nationale events og juniorlandshold



Netværksmøder 2020-2021

Trænernetværksmøder for alle trænere med trænerlicens er planlagt til afholdelse på 

følgende datoer:

• Tirsdag d. 26. januar 2021 på Fyn

• Lørdag d. 24. april 2021 i Kolding (del af Svømmesportens dialogmøde 2021)

• Fredag d. 3. september 2021 in Brøndby (forud for AquaClinic 2021)

Netværksmøder for repræsentanter fra partnere i partnerskabssamarbejdet er 

planlagt til afholdes på følgende datoer:

• Lørdag d. 24. oktober 2020 i Vejle (invitation udsendt)

• Lørdag d. 20. marts 2021

Invitationer med information om indhold og dagsorden vil blive sendt til 

medlemmerne af netværkene mindst 3-4 uger i forvejen. Relevante deltagere 

opfordres til at markere disse datoer i kalenderen med det samme.



Årgangstrænerseminarer 2020-2021

Årgangstrænerseminarer afvikles på følgende datoer::

• 13. - 14. november 2020 (invitation er offentliggjort på svoem.org)

• 5. - 6. marts 2021



Juniorlandshold sæson 2020/2021

Af sundhedshensyn og grundet restriktioner som følge af Covid-19 er der på 

nuværende tidspunkt ingen planlagte juniorlandsholdsaktiviteter i sæson 

2020/2021. Følgende vil være gældende for det fremtidige juniorlandsholdsarbejde:

• Der vil ikke blive udtaget svømmere til juniorlandsholdsaktiviteter før det har 

været muligt at afvikle en national koordineret aktivitet, som forud for 

afviklingen kan udpeges som kvalifikationsstævne.

• Der vil ikke blive udtaget svømmere på baggrund af resultater fra før 1. 

september 2020.

• Der er pt. ingen bekræftede internationale aktiviteter for juniorer i kalenderen.

• Når det er sundhedsmæssigt forsvarligt er det planen at genoptage det 

sædvanlige juniorlandsholdsprogram med aktiviteter, som det har været kendt i 

perioden 2015-2019.



Nationale events sæson 2020/2021

Situationen i det danske samfund monitoreres grundigt og der vil som hidtil blive 

justeret løbende og i det omfang, det giver mening i et sportsligt perspektiv, vil der 

bliver arrangeret alternative Covid-19-udgaver af de nationale events.

• Ambitionen er at melde en plan ud (hvad enten det er aflysning, en alternativ 

udgave eller normal afvikling) senest en uge forud for anmeldelsesfristerne for 

de enkelte nationale events. Udmeldinger vil ske via Dansk Svømmeunions 

hjemmeside.

• Holdstævne Årgang afvikles i disse dage i en særlig Covid-19-udgave, som har 

været en succes og har kunnet afvikles inden for de gældende Covid-19-

restriktioner.

• Den landsdækkende holdturnering (Trin 1) planlægges fortsat til afvikling i uge 

40 og der søges i øjeblikket efter yderligere lokale arrangører for at kunne 

overholde den nyligt udmeldte ændring i forsamlingsforbuddet.

• Udmelding omkring DM Hold forventes én af de første dage i oktober.










