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Dansk svømmesport er gennem en lang årrække lykkes med konti-

nuerligt at skabe rammer af høj kvalitet for en positiv menneskelig 

og sportslig udvikling - på såvel nationalt som internationalt niveau. 

Det er en udvikling, der er skabt af et stærkt engagement på alle 

niveauer, gennem en fælles ambition og passion for svømmesporten 

og gennem et konstruktivt samspil mellem svømmesportens aktører 

og samarbejdspartnere.  

Det seneste år har også vist os, at vi har væsentlige opgaver at tage 

hånd om. Både nu og her og i årene, der kommer. Det er en bunden 

opgave for os alle at ruste dansk svømmesport bedre, så dansk 

svømmesport i fremtiden kan ”vinde bedre”. Vinde bedre skal i denne 

sammenhæng forstås som, at vi ønsker at sætte nye høje standarder 

for vores indsatser, hvor vi fastholder et højt internationalt konkur-

rence- og resultatniveau samtidig med, at vi i endnu højere grad end 

hidtil vil have den sociale og samfundsmæssige ansvarlighed i fokus.

Vores sportslige strategi og handleplan skal være dansk svømme-

sports fyrtårn og fælles landkort for netop den opgave. Den vil også 

være udgangspunktet for prioriteringen af indsatser og den udvik- 

ling, vi tager fat på i de kommende år. Endeligt vil centrale mål og 

handlinger indgå i Dansk Svømmeunions politiske program fra  

2021-2024.

Svømmesporten i Danmark har gennem de seneste mange år opnået  

en række markante sportslige og organisatoriske resultater. 

Den nye strategi og handleplan bygger videre på det hidtidige strate-

giske grundlag, som dansk svømmesport har været funderet på –  

”Fra stolte resultater til nye fælles ambitioner” (2016) – og derfra 

udstikke retningen for de kommende år samt adressere de udfordringer,  

vi på nuværende tidspunkt ser for os.  

Vi vil fra vores side bestræbe os på at løfte dansk svømmesport til  

et nyt højt niveau, så vi når ambitionen om at vinde bedre i de kom-

mende år. 

Den sportslige strategi og handleplan er blevet bearbejdet og redigeret 

med udgangspunkt i de drøftelser, der var på dialogmødet i Nyborg 

den 23. november 2019. 

 

Efterfølgende har det været muligt at indsende skriftlige kommen-

tarer til materialet, inden den endelige færdiggørelse og godkendelse 

i Dansk Svømmeunions bestyrelse samt styregruppen for det fælles 

talent- og elitesamarbejde med Team Danmark.         

Tak til alle, der har bidraget og investeret tid og energi i tilblivelsen af   

strategien og handleplanen. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde 

om en iøjnefaldende udvikling af svømmesporten i  Danmark.

Sportsafdelingen, september 2020 

VORES STRATEGI ER VORES FYRTÅRN  
OG VORES FÆLLES LANDKORT

https://www.svoem.org/_files/_database/database105/2016-11-01Frastolteresultatertilnyefaellesambitioner-final.pdf
https://www.svoem.org/_files/Dokumenter/sportsafdelingen/strategioghandleplan/dialogmde2019/08349strategioghandleplan_web.pdf
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Svømmesporten er blandt de største sommerolympiske sportsgrene  

og en sportsgren med høj international konkurrencetæthed samt stor 

udbredelse verden over. At skabe sportslig, menneskelig og økonomisk 

sammenhæng fra en svømmers første nationale event som 12 årig, til 

svømmeren 12 år senere står øverst på podiet ved et VM på langbane, 

er således ikke bare en kompleks opgave, der fordrer passion, kompe-

tencer og store menneskelige kvaliteter hos alle involverede. 

Det fordrer også, at der er en holdbar national organisation samt 

sammenhængende og integrerede strukturer og indsatser, der kan 

understøtte det særdeles langsigtede udviklingsarbejde, der reelt  

er tale om. Politisk, organisatorisk såvel som økonomisk. Er disse 

ingredienser ikke tilstede, fører det til et for kortsigtet fokus med  

tab af potentialer til følge. Nationalt såvel som internationalt.   

Nærværende strategi og handleplan bygger videre på det grundlag, 

der eksisterer i dag. Siden OL i Rio i 2016 er der i dansk svømmesport 

blevet arbejdet henimod 20 overordnede strategiske mål inden for de 

fire strategiske pejlemærker, International High Performance, Talent-

fulde klubmiljøer, Viden, innovation og kompetencer samt En mang- 

foldighed af svømmekonkurrencer. Med en stærk og gennemgående 

fokusering er der opnået målopfyldelse på 90% af de strategiske  

mål, som er opfyldt ’i særlig grad’ eller ’i nogen grad’. Det fundament 

bygges der helt naturligt videre på i forhold til de næste trin i den  

evolutionære udvikling af dansk svømmesport. Mål og målopfyldel sen 

SVØMMESPORTENS PRÆMIS OG 
UDVIKLINGSTENDENSER
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https://www.svoem.org/_files/Dokumenter/sportsafdelingen/strategioghandleplan/dialogmde2019/08349strategioghandleplan_web.pdf
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PRIMÆRE UDVIKLINGSTENDENSER I DEN INTERNATIONALE SVØMMESPORT 
• Flere medaljer og top-8 placeringer ved OL og VM opnås af  

de største og mest ressourcestærke svømmenationer (USA,  
Rusland, Kina, Japan, Australien, Storbritannien, Italien,  
Canada og Ungarn)

• Afstanden mellem verdens bedste og næstbedste svømmere er 
øget siden 2011. Både målt på afstanden mellem en guld medalje 
og en finalekvalifikation, mellem top-3  og finale kvalifikation 
og på afstanden mellem finale kvalifikation og en semifinale-
plads/16. plads. 

• Øget kommercialisering og professionalisering af svømme-
sportens verdensklasseatleter. Blandt andet er FINA’s præmie  - 
penge til atleterne øget med over 150 mio. kr. siden London- 
olympiaden, ’International Swimming Leauge’ (ISL) er realise-
ret som professionel turnering i konkurrence med de internatio-
nale forbunds stævner og mesterskaber og professionelle/privat 
drevne internationale træningscentre er blevet etableret.  

• I over 80% af landene i top-16 ved VM eksisterer fortsat centra-
liserede strukturer af ressourcerne og økonomien til  
forbunds/universetsdrevne centrale træningsmiljøer/centre 
som Nationale High Performance lokomotiver. Særligt i vest- 
lige sammenlignelige lande såsom Canada, Australien,  
Belgien, Irland, Tyskland, Holland, Schweitz, England, Spanien, 
Frankrig.

• Øget omfang af dedikerede eksperter (100% allokeret til  
svømning) med højt ekspertiseniveau til at understøtte trænere 
og svømmere i dagligdagen og under mester skaber. 

• VM for juniorsvømmere (15-18 år) oplever både en stigning i 
deltagende nationer og et stigende sportsligt niveau.

• Masterssvømning (+25 år) og åbent vand er discipliner indenfor 
svømmesporten, der vækster betydeligt – deltagermæssigt og 
kommercielt. 

DANSK SVØMMEUNIONS SPORTSLIGE ORGANISATION  
• Dansk Svømmeunions Sportsafdeling er den professionalise-

rede driftsorganisation for svømmesportens nationale event, 
talentudvikling, kompetenceudvikling af trænere og arbejdet 
med International High Performance svømning. Herunder  
drifter sportsafdelingen Dansk Svømmeunions og Team  
Danmarks Nationale Træningscenter (NTC).

• Sportsafdelingen er politisk forankret direkte i Dansk Svømme- 
unions bestyrelse, hvor Unionens formand og bestyrelsens  
eliteansvarlige er medlem af styregruppen for det fælles talent- 
og elitesamarbejde med Team Danmark.

• Sportsafdelingens medarbejdere repræsenterer en bred vifte  
af kompetencer og erfaringer fra national og international 
svømning, anvendt forskning og eliteidræt generelt.  
Talent ansvarlig, landstræner og sportschef har gennemgået 
Team Danmarks lederuddannelser for landstrænere og sports-
chefer.

• Sportsafdelingens organisering bygger på et stort element af 
frivillighed, hvor optil 30 frivillige ledere er med til at drifte 
kerneopgaver inden for hovedsageligt dansk svømmesports 
nationale events.    

• Fortsat kompetenceudvikling af trænere og ledere i dansk  
svømmesport har afgørende betydning for at kunne realisere  
de sportslige potentialer, opretholde træningsmiljøernes  
mentale sundhed, fastholde og fortsat udvikle svømmere ud 
over ungdomsuddannelsesalderen og for at kunne kvalificere  
og fastholde trænere i svømmesporten.    

• Med ca. 152.000 børn op til 18 år i svømmeklubberne (DIF, 2019) 
har svømmesporten et solidt rekrutteringsgrundlag. 

• Atletpotentialet i en International High Performance kontekst 
er over en firårig periode forøget, hvor antallet af svømmere i 
top-300 på verdensranglisten er steget fra 27 i 2015 til 43  
svømmere i 2019.

for perioden 2017-2020 er gengivet i publikationen ”Dansk Svømme-

sport vil vinde bedre. Oplæg til drøftelse på vej mod ny sportslig stra-

tegi og handleplan”, som blev udgivet i forbindelse med dialogmødet i 

Nyborg den 23. november 2019.

I opsummeret form adresseres nu svømmesportens væsent ligste 

internationale udviklingstendenser og centrale nationale forudsæt - 

ninger, med formålet om at skabe fælles viden om og forståelse for 

Dansk Svømmeunions vilkår, situation og fremtidige udfordringer.

https://www.svoem.org/_files/Dokumenter/sportsafdelingen/strategioghandleplan/dialogmde2019/08349strategioghandleplan_web.pdf
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RESSOURCEMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER  
• Svømmesporten finansieres i dag for hovedparten af midler fra 

Dansk Svømmeunion, Team Danmark og DIF (85-90%). Dansk 
Svømmeunions andel af det fælles elitebudget med Team 
Danmark er steget med ca. 8 % gennem de seneste år. 

• Det har over tid vist sig at være vanskeligt at opnå tilstrække-
ligt med eksterne økonomiske bidrag til Dansk Svømmeunions 
landshold til trods for en relativ høj eksponering af landsholds-
svømmere. De meget restriktive internationale regler for ekspo-
nering af partnere spiller en rolle heri, ligesom en tilstrækkelig 
stærk fælles kommittent overfor eksisterende partnere har 
været vanskelig at etablere.

• Forbundets målsætning er at opretholde eget økonomisk grund-
lag for at kunne understøtte indsatserne i nærværende strategi 
og handleplan med bidrag fra Team Danmark, DIF, klubber og 
eksterne partnere.

• De beskrevne tendenser vil i årene frem mod 2028 give anled-
ning til et særligt økonomisk fokus i forhold til at kunne:

- fastholde kvalitative internationale sportslige aktiviteter 
(stævner og træningslejre).

- videreudvikle NTC som centrum for International High 
Performance svømning med tilhørende innovations enhed 
og kompetenceudvikling af trænere.

- have dedikerede eksperter indenfor flere fagområder, der 
både kan bidrage til International High Performance arbejdet, 
forskning, udvikling og integrering af ny viden samt til ud-
dannelse af svømmesportens atletpotentiale, så atleterne kan 
mestre udfordringerne i International High Performance. 

• Økonomisk kan investeringen i strategien anslås til at beløbe 
sig til i alt kr. 15-16 mio. for hele Sportsafdelingens virke. Heraf 
12-13 mio. til talent- og elitesamarbejdet med Team Danmark. 
Cirka 45% til finansiering af de menneskelige ressourcer, der 
skal bidrage til drift og fortsat udvikling af svømmesporten fra 
centralt hold og til at følge strategiens indsatser til dørs.

På baggrund af de beskrevne udviklingstendenser i international 

svømmesport, den sportslige organisering og de ressourcemæssige 

forudsætninger, mener vi, at dansk svømmesport har behov for at mål-

rette vores midler og ressourcer for fortsat at stå stærkt i den stigende 

internationale konkurrence.

Denne målretning og centralisering af midler og ressourcer kommer  

til udtryk gennem samarbejdet med Team Danmark omkring lands- 

hold, NTC og vores partnerskaber med klubber, kommuner og andre  

relevante partnere omkring centrale træningsmiljøer i dansk svømme- 

sport. På disse områder vil vi allokere størstedelen af vores økono- 

miske og faglige ressourcer i arbejdet med at skabe nye og innovative 

tilgange til svømmetræning samt styrke allerede velfungerende  

indsatser. Den opnåede viden skal vi løbende arbejde for at sprede  

til øvrige træningsmiljøer i hele Danmark, således alle har mulig- 

hed for at opsøge den nyeste viden inden for svømmetræning og 

konkurrence.

Med de midler og ressourcer Dansk Svømmeunion har til rådighed, 

bliver vi nødt til at prioritere vores indsatser. Ved at prioritere ud fra  

ovenstående præmis og udviklingstendenser forventer vi, at dansk 

svømmesport fortsat kan have velfungerende trænings- og udviklings-

miljøer for svømmesportens flere tusinde konkurrencesvømmere og  

vil være konkurrencedygtig i den absolutte verdenselite.
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Kildehenvisning til datagrundlag: www.svoem.org/Discipliner/  

Svoemning/Om-sportsafdelingen/Sportslig-strategi-og-handleplan/

https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Om-sportsafdelingen/Sportslig-strategi-og-handleplan/Internationale-tendenser/
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Sportsafdelingens arbejde med national og international konkurrence-

svømning sker på grundlag af Dansk Svømmeunions værdigrundlag, 

som det er defineret i vedtægterne og Dansk Svømmeunions politiske 

program: 

VORES MOTTO
Svøm – Leg & Vind

VORES VISION
Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation.

VORES MISSION
At skabe de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for  

udøvelse af vandidræt i Danmark.

VORES VÆRDIER
Vi vil optræde og anerkendes som en idræt, der:

• er professionel og ambitiøs; som individ og som Union stiler vi  

mod høje mål.

• er ansvarlig; rollen som et af landets største idrætsforbund  

forpligter i forholdet til vores medlemmer, klubber og samfundet.

• er modig; vi står ved vores mål og meninger. Også i modvind.

• er ærlig og åben; vi siger, hvad vi gør - og vi gør, hvad vi siger.

• skaber glæde og begejstring ved leg, læring og udvikling i vand.

• redder liv; vi lærer danskerne at svømme, og vi uddanner livreddere.

VI VIL MÅLE VORES VISION PÅ, OM:
• vi løbende udvikler os, så vi har en af de tre bedste udviklings-

tendenser i antallet af medlemmer og i antallet af medlemsklubber.

• vi har nemt ved at rekruttere de mest kvalificerede frivillige og 

ansatte.

• vi, som idrætsorganisation, er den foretrukne samarbejdspartner 

for omverdenen.

• vi har en god og stabil økonomi, som sikrer frihed/råderum til at 

gennemføre vores planer med konsekvens.

• vi har den bedste sportslige udvikling målt på internationale  

resultater.

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.

DANSK SVØMMEUNIONS VÆRDIGRUNDLAG
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https://www.svoem.org/Om-unionen/Vaerdigrundlag/
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Den sportslige strategi og handleplan indeholder en række svømmerelaterede begreber, hvis betydninger er nødvendige at definere og klarlægge 

for at underbygge en fælles forståelse. I alfabetisk orden er der nedenfor oplistet og defineret centrale begreber.

ORDBOG 

BEGREB BETYDNING 

ATK 2.0 – Træning af 
børn og unge

Er en relancering af Team Danmarks Aldersrelateret Træningskoncept, som er blevet ajourført og  
opdateret med den seneste tilgængelige viden og forskning samt den mest hensigtsmæssige trænings-
praksis i et langsigtet udviklingsperspektiv.    

Atletuddannelsen En del af Dansk Svømmeunions landsholdsstruktur, der har til formål at klæde den enkelte atlet bedst 
muligt på i forhold til at håndtere egen svømmekarriere.

Dansk Svømme sport En samlet betegnelse for alt, der vedrører bassinsvømning som sportsgren. Uanset alder og niveau og om 
det er nationalt eller internationalt. 

Dansk Svømme- 
unions Aqua Clinic

Konference for trænere og ledere i dansk svømmesport. 

Elitekommuner Team Danmarks samarbejdskommuner, som udvikler og understøtter lokale talentudviklingsmiljøer, så 
unge talenter kan trives og udvikle sig til at kunne begå sig på højeste sportslige internationale niveau. 

Holdkappotentielle  
svømmere

Seniorsvømmere, som har sportsligt potentiale til at præstere på danske holdkapper i finaler ved EM og 
VM på langbane samt OL uden at være individuelt kvalificeret til landsholdet.

International High 
Performance

Sportslige præstationer og resultater i top-8 i verden ved VM og OL samt medaljer ved EM langbane.

Juniorlandshold Samlet betegnelse for Dansk Svømmeunions sportslige aktiviteter og kompetenceudviklingsaktiviteter 
målrettet juniorsvømmere. Svømmere skal løbende kvalificere sig til aktiviteter med juniorlandsholdet.

Karriereplaner En karriereplan indeholder en personlig beskrivelse af atletens sportslige udvikling, levevilkår (sociale 
forhold), uddannelse (dual career) og en plan for overgang fra sportslig til civil karriere.

Landsholdet For at være landsholdssvømmer skal svømmeren have svømmet under FINA A-kravtider for VM i en 
given periode.

Moderne Svømning En digital platform, der indeholder mere end 250 videoer med aktivitetsforslag, grafiske illustrationer og 
beskrivelser, som skal skabe inspiration, udvikling og et solidt vidensgrundlag for undervisning i vand.

Nationale events Rækken af årligt tilbagevendende events (stævner og mesterskaber) på nationalt niveau for forskellige  
aldersgrupper, afviklet af Dansk Svømmeunions Sportsafdeling i samarbejde med lokalarrangører  
(klubber, kommuner og facilitetsejere).

Nationalt Trænings-
center (NTC)

NTC er Dansk Svømmeunions og Team Danmarks International High Performance træningsmiljø i  
svømning.  

Partnerskaber Formelt samarbejdsgrundlag mellem Sportsafdelingen, klubber og kommuner med fokus på den lang sigtede 
udvikling af træningsmiljøer, deres svømmere med internationalt potentiale og træningsmiljøets trænere 
og ledere med henblik på at styrke sammenhængen fra internationalt juniorniveau til International High 
Performance.

https://www.svoem.org/_files/Dokumenter/sportsafdelingen/aldersrelaterettrningatk/aldersrelaterettrningisvmning.pdf
https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Landsholdsstruktur/Event-camps/
https://www.svoem.org/Kurser/Konferencer/
https://www.teamdanmark.dk/om-os/vores-arbejde/elitekommuner
https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Landsholdsstruktur/Juniorlandshold/
https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Landsholdsstruktur/Landshold/
https://www.svoem.org/Discipliner/Bredde/Aktiviteter/Moderne-Svoemning/
https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Nationale-events/
https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Nationalt-traeningscenter-(NTC)/
https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Talentudviklingsmiljoeer/Partnerskaber/
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BEGREB BETYDNING 

Sportsafdelingen En af fire afdelinger i Dansk Svømmeunions organisation, der varetager alt arbejdet med national og 
international konkurrencesvømning (i bassin).

Svømmesportens 
Dialogmøde

Årligt dialogmøde om emner indenfor Sportsafdelingens ansvars- og kompetenceområder i forbindelse 
med Dansk Svømmeunions generalforsamling.

Svømmetider Dansk Svømmeunions nationale tidsdatabase, hvor alle resultater fra svømmestævner i ind- og udland 
kan findes. Desuden indeholder Svømmetider en lang række administrative værktøjer og funktioner som 
Dansk Svømmeunions medlemsklubber anvender i forbindelse med tilmelding til og afvikling af svøm-
mestævner.

Talentudvikling Svømmesportens og talentudviklingsmiljøets systematiske arbejde for at udvikle talenternes personlige, 
sociale og sportslige færdigheder til det niveau, der kræves for at lykkes på højeste internationale senior-
niveau.

Talentudviklings-
miljø

Et dynamisk system, der omfatter talenternes nære og fjernere omgivelser i og uden for svømmesporten, 
der alle har betydning for talenternes udvikling. Miljøet er personerne og relationerne i det daglige  
træningsmiljø (holdkammerater, trænere, ledere m.v.) men også familien, lærere og venner uden for 
sporten.

Team Danmark  
Bruttogruppe

Team Danmark-støttede atleter, der er omfattet af det fælles talent- og elitesamarbejde mellem Team 
Danmark og Dansk Svømmeunion. Svømmere på landsholdet, udviklingslandsholdet og juniorlands-
holdet er implaceret i bruttogruppen.

Team Danmark  
Bruttogruppeatleter

Team Danmark atlet-støttekategori. Som Team Danmark Bruttogruppeatlet har man ikke adgang til  
Team Danmarks ekspertsupport, men kan benytte Team Danmarks øvrige servicetilbud (uddannelse og 
karriere, bolig- og spiseordninger, fysiske træningsfaciliteter m.v.).

Team Danmark  
Eliteatleter

Team Danmark atlet-støttekategori. Eliteatleter er atleter eller hold, der har resultatperspektiv til at opnå 
top-8 placeringer ved VM/OL og medaljer ved EM langbane.

Team Danmark  
Innovationscenter

En fremtidig national infrastruktur for innovation og forskning i eliteidræt, hvor trænere, atleter og 
forskere mødes og udvikler ny viden om ernæring, fysiologi, sportspsykologi, test, præstationsanalyse og 
sportsmedicin. 

Team Danmark  
Verdensklasseatleter

Team Danmark atlet-støttekategori. Verdensklasseatleter er som udgangspunkt atleter eller hold, der har 
opnået top-8 placeringer eller medaljer ved seneste VM eller OL. 

Trænerlicens Trænerlicensen giver ret til at være træner ved nationale mesterskaber i svømning samt adgang til  
platformene ’Trænerværktøjskassen’’ og ’Moderne Svømning’

Trænerværktøjs-
kasse

En digital vidensbank og inspirationskilde med værktøjer, eksempler og baggrundsmateriale, som knytter 
sig til indholdet i Dansk Svømmeunions træneruddannelser og anbefalingerne i Team Danmarks ATK 2.0. 
Disse foreslår Sportsafdelingen anvendt i klubbernes daglige træning på forskellige alderstrin i et lang sigtet 
udviklingsperspektiv.

Udviklingslandshold Betegnelse for en gruppe af seniorsvømmere, der i løbet af juniortiden eller senere i deres karriere har vist 
særligt potentiale for at udvikle deres sportslige niveau, der kan udmønte sig i deltagelse i internationale 
mesterskaber på langbane for seniorer. Aktiviteter på udviklingslandsholdet er individuelt tilrettelagt 
med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og behov.

Værdikompasset:  
”Et hold, et mål”

Landsholdenes værdikompas bestående af etiske retningslinjer for landshold i Dansk Svømmeunion  
(side 19).

Værdisæt for talent-
udvikling

Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har udarbejdet et fælles værdisæt for talentudvikling i dansk 
idræt. Værdisættet er opbygget af værdierne Helhed, Udvikling, Samarbejde, Engagement og Trivsel. 
Tilsammen udgør de fem værdier Talent-HUSET.

https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Om-sportsafdelingen/
https://sv�mmetider.dk
https://umbraco.teamdanmark.dk/media/2140/strategiske-prioriteringer-og-stoettekoncept-2021-2024.pdf?
https://umbraco.teamdanmark.dk/media/2140/strategiske-prioriteringer-og-stoettekoncept-2021-2024.pdf?
https://umbraco.teamdanmark.dk/media/2140/strategiske-prioriteringer-og-stoettekoncept-2021-2024.pdf?
https://umbraco.teamdanmark.dk/media/2140/strategiske-prioriteringer-og-stoettekoncept-2021-2024.pdf?
https://teamdanmark.dk/nyheder/2019/maj/team-danmark-innovationscentre
https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Viden-og-kompetence/Traenerlicens/
https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Talentudviklingsmiljoeer/Traenervaerktoejskasse/
https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Landsholdsstruktur/
https://www.dif.dk/da/elite/fokusomraader-i-talent-og-eliteudvikling/vaerdisaet-for-talentudvikling
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I samråd med dansk svømmesports væsentligste interessenter har 

vi defineret fire strategiske pejlemærker. De skal i kombination være 

med til at hæve niveauet i dansk svømning frem mod 2028, og de 

udgør dermed fundamentet i og retningen for vores nye strategi.

Pejlemærkerne bygger videre på den tidligere strategi og handleplan, 

”Fra stolte resultater til nye fælles ambitioner”, svømmesportens præ-

mis og udviklingstendenser (side 4) samt værdigrundlaget (side 7).  

De nye strategiske initiativer er buddene på, hvad vi skal rette fokus 

imod for at kunne håndtere de væsentligste udfordringer, vi ser frem-

tiden bringe for dansk svømmesport. 

De nye pejlemærker rækker på hver sin måde ind i svømmesportens 

nationale hverdag og ud i den internationale elitesport. Pejlemærkerne  

skal derfor betragtes som fokusområder, som vurderes at have  

særlige behov for at blive løftet, hvad angår niveau og kompetencer.  

Pejlemærkerne er prioriteret ligeværdigt og indgår med ligevægt i  

forbindelse med beslutninger om målsætninger og indsatser på 

området. De er fælles og tværgående for Sportsafdelingens ansvars-

områder, og de udgør en overordnet ramme for fastsættelse af mål og 

løbende prioriteringer i dansk svømmesport samt samarbejdet med 

svømmesportens aktører og samarbejdspartnere.  

Med konsensus om det strategiske grundlag og dets pejlemærker, 

ønsker vi, at scenen sættes bedst muligt. Dermed er kompas og 

navigationsmarkører til stede for, at ledelsen – nationalt såvel som 

lokalt – kan træffe kvalificerede beslutninger, der er koblet til den 

fælles strategi. 

VORES FREMTIDIGE STRATEGISKE 
PEJLEMÆRKER

BÆREDYGTIG KULTUR  
OG SAMSPIL

TALENTFULDE KLUBMILJØER

VIDEN OG SOLIDE  
KOMPETENCER

INTERNATIONAL HIGH  
PERFORMANCE
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BÆREDYGTIG KULTUR OG SAMSPIL
Her går vi forrest i arbejdet med at have den sociale og samfunds-

mæssige ansvarlighed i fokus. Både i landsholdsarbejdet og i vores 

træningsmiljøer, så flere svømmere kan udvikles, trives og fastholdes 

på årgangs-, junior- og seniorniveau samt i forbindelse med over-

gangen fra sportslig til civil karriere.

Med et ønske om øget fokus på strategisk ledelse vil vi give rum for 

at finde holdbare løsninger på såvel komplekse problemstillinger 

som konkrete praksisområder, som sammen medvirker til, at dansk 

svømmesport tager socialt og samfundsmæssigt ansvar. Via nye 

samarbejdsformer mellem træningsmiljøernes parter og klubber 

ønsker vi at styrke det gensidige samspil samt anerkende fællestræk 

og forskellighed.   

Vores ambition for dansk svømmesport er, at alle relevante  

samarbejdspartnere vil bidrage til at:

• inspirere til en langsigtet strategisk ledelse af klubberne og tilpasse 

roller og opgaver som klubber, Union og (elite)kommuner skal løfte 

i takt med, at kulturen udvikler sig. 

• facilitere nye måder at samarbejde på klub og klub imellem.     

• styrke den røde tråd mellem forskellige typer af events og svømme-

konkurrencer, regionalt og landsdækkende, samt samspillet herom 

mellem de respektive bidragsydere.   

VIDEN OG SOLIDE KOMPETENCER
Her opmuntrer vi til kontinuerligt at øge videns- og kompetence-

niveauet blandt svømmere, trænere og ledere gennem uddannelse  

og netværksdannelse, for at understøtte en langsigtet sportslig  

udvikling med sunde sportslige og menneskelige værdier. 

Vi ønsker at øge bevidstheden om trænernes centrale betydning for 

den sportslig udvikling og trivsel i træningsmiljøet, og vi ønsker at  

højne anerkendelsen og fastholdelsen af trænere, der bidrager med 

passion, kompetencer og store menneskelige kvaliteter i dansk  

svømmesport.

Vores ambition for dansk svømmesport er, at alle relevante  

samarbejdspartnere vil bidrage til at:

• have træneruddannelser og kompetenceudviklingsaktiviteter af høj 

faglig kvalitet, samt arbejde for at opnå og fastholde en høj andel af 

danske licenstrænere.

• analysere udviklingen af dansk svømmesport, og inddrage det i 

modeller og værktøjer til at understøtte uddannelse af svømmere i 

træningsmiljøer med uddannede trænere.

• facilitere egnede netværk for innovation og deling af viden og best 

practice mellem relevante målgrupper, samt udvikle kulturen for 

supervision og sparring af trænere i dansk svømmesport og deres 

praksis.

INTERNATIONAL HIGH PERFORMANCE
Her arbejder vi med at udvikle rammerne for de danske landshold-

svømmeres sportslige udvikling og trivsel, som medvirker til, at der 

kontinuerligt skabes eliteudvikling og medaljer på højeste internatio-

nale niveau ved EM, VM og OL.

Vi ønsker, at vores internationale sportslige aktiviteter, innovative 

verdensklasseprogrammer på vores Nationale Træningscenter (NTC) 

og motiverende klubbaserede træningsmiljøer med seniorsvømmere 

bidrager til, at resultater på højeste internationale niveau opleves, 

som et fælles anliggende for alle med interesse i dansk svømmesport.

Vores ambition for dansk svømmesport er, at alle relevante  

samarbejdspartnere vil bidrage til at:

• skabe dynamisk samspil mellem forskellige træningsmiljøers 

landsholdssvømmere og trænere samt vores internationale sports-

lige aktiviteter.

• videreudvikle NTC’s rolle som flagskib og videnscenter for Inter-

national High Performance svømning i Danmark med mulighed for 

kvalificeret sparring, coaching og inspiration. 

• udarbejde, implementere og justere monitoreringskoncepter, der 

kan understøtte benchmarking og læring af relevante sportslige 

områder og færdigheder. 

TALENTFULDE KLUBMILJØER
Her inspirerer vi hinanden til udvikling af talentfulde klubmiljøer  

i hele landet, som kan skabe grundlag for en stærk fødekæde af  

svømmere med internationalt resultatperspektiv på seniorniveau,  

og som kan bidrage til ærlige og stolte træningsmiljøer i danske  

svømmeklubber.

Vi ønsker en ny høj standard for præstation og trivsel i klubbernes  

træningsmiljøer, hvor unge svømmere kan udvikles i rammer - hvor 

en afbalanceret hverdag er i fokus. Dette sker med afsæt i Team 

Danmarks ”ATK 2.0”, Team Danmarks og Danmarks Idrætsforbunds 

”Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt” og gennem tydelige kar- 

riereveje for svømmere med potentiale for højeste internationale niveau. 

Vores ambition for dansk svømmesport er, at alle relevante  

samarbejdspartnere vil bidrage til at:

• inspirere klubbernes træningsmiljøer til en langsigtet strategisk 

udvikling og prioritering af rammer for og indhold af deres talent-

udviklingsindsats med langsigtet fastholdelse og trivsel for øje. 

• videreudvikle vores model for klub- og kommunepartnerskaber 

med fokus på den langsigtede udvikling af træningsmiljøerne og  

de tilknyttede svømmere og trænere.

• udvikle konkrete sportsfaglige projekter via partnerskabs- 

samarbejdet og efterfølgende at implementere værktøjer i dansk 

svømmesport for et dynamisk samspil om talentudvikling.

https://umbraco.teamdanmark.dk/media/1595/talenthuset-vaerdisaet-for-talentudvikling.pdf?
https://umbraco.teamdanmark.dk/media/1667/atk-20_low.pdf?
https://umbraco.teamdanmark.dk/media/1667/atk-20_low.pdf?
https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Talentudviklingsmiljoeer/Partnerskaber/
https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Viden-og-kompetence/Traenerlicens/
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STRATEGISKE DRIVERE

Strategiske drivere er faktorer med afgørende betydning for succesen  

af vores strategi og handleplan. Vi ønsker, med få justeringer at  

videreføre de hidtidige strategiske drivere fra den nuværende strategi  

og  handleplan ”Fra stolte resultater til nye fælles ambitioner”,  da  

disse er  afgørende for, at de fire definerede strategiske pejlemærker kan  

blive til virkelighed i løbet af de kommende år. Alle aktører i dansk 

svømmesport bør derfor integrere de strategiske drivere i arbejdet med 

at realisere fremtidens ambitioner og mål for dansk svømmesport.

MENNESKER
Fastholde, udvikle og tiltrække mennesker, som kontinuerligt kan 

skabe, støtte og udvikle mennesker og præstationer.  

MILJØ
Skabe en dynamisk kultur af mangfoldige miljøer, der med aner- 

kendelse, ærlighed og stolthed arbejder for at opnå International  

High Performance gennem mennesker, ressourcer og faciliteter.

INNOVATION
Proaktivt udvikle og anvende ekspertise, metoder og materiel, der  

tilpasset de strategiske milepæle kan styrke vores konkurrence-

mæssige fordele.

PLANLÆGNING OG MONITORERING
Brug af relevant analyse, planlægning, monitorering og evaluering  

af praksis for at forbedre trivsel og præstationsevne.

FORDYBELSE
Afsætte tid til langsigtet udvikling af mennesker, ressourcer og  

faciliteter med henblik på at opnå forståelse for, hvad der er den  

bedste vej til realisering af vores målsætninger.

MENNESKER MILJØ INNOVATION
PLANLÆGNING

OG
MONITORERING

FORDYBELSE
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VORES FREMTIDIGE CENTRALE MÅL  
OG HANDLINGER

Med afsæt i de fire strategiske pejlemærker, vores hidtidige praksis samt den løbende dialog med svømmesportens aktører og samarbejdspart-

nere, er der opstillet følgende centrale målsætninger og handlinger for den første del (2024) af perioden frem mod 2028  for dansk svømmesport.

HENSIGTEN – HVILKEN FORANDRING,  
VI FORSØGER AT SKABE

VEJEN – DEN MÅDE, VI VIL SKABE  
FORANDRING PÅ

MÅLSÆTNING – DEN EFFEKT, DANSK 
SVØMMESPORT VIL HAVE PÅ OMVERDENEN

Understøtte og nytænke 

bæredygtig kultur og samspil

• Gennemføre kulturudviklings- og 

værdiproces på det Nationale  

Træningscenter i samarbejde med 

Team Danmark. 

• Gennemføre udviklingsprojekt  

om ”Trivsel og mental Sundhed” i 

samarbejde med SDU.

• Udbrede kendskabet til anbefalinger  

fra ”Projektgruppen for et centralt 

High Performance træningsmiljø” til 

andre relevante træningsmiljøer. 

Skabe nogle vedvarende kultur- 

ændringer, der kombinerer ønsket om 

International High Performance med 

dansk kultur og værdier. Dette gøres 

ved at implementere anbefalinger fra 

igangværende udviklingsprojekter 

i landsholdsstrukturen, på NTC og i 

partnerskabsmiljøer.

• Kontinuerligt arbejde for en bedre 

sammenhæng mellem de sportslige 

aktiviteter i klub-, regionalt og natio-

nalt regi.

Relevante sportslige aktiviteter i alle 

geografiske områder af Danmark, så 

flere svømmere kan udvikles, trives og 

fastholdes i dansk svømmesport.

• Definere og samle lokalarrangørens, 

stævnekoordinatorens, overdom-

merens og speakerens rolle, ansvar 

og samarbejdsgrundlag i et fælles 

ledelsesteam.

Øge kvaliteten i afviklingen af de 

nationale events ved at etablere tvær-

faglige ledelsesteams ved alle danske 

mesterskaber inden 2022. 

BÆREDYGTIG KULTUR OG SAMSPIL

Fo
to

: P
at

ri
ck

 K
ra

em
er

https://www.svoem.dk/nyheder/nyhed/?id=4989


15
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HENSIGTEN – HVILKEN FORANDRING,  
VI FORSØGER AT SKABE

VEJEN – DEN MÅDE, VI VIL SKABE  
FORANDRING PÅ

MÅLSÆTNING – DEN EFFEKT, DANSK 
SVØMMESPORT VIL HAVE PÅ OMVERDENEN

•  Integrere en fast praksis med et til-

bud om exitsamtaler for landsholds-

svømmere, der udgår af landsholdet. 

De hidtidige erfaringer fra NTC-exit-

samtalerne inddrages og tilpasses til 

landsholdssvømmernes forhold.

•  Udvikle generelle anbefalinger, som 

alle træningsmiljøer kan benytte 

sig af i forbindelse med svømmeres 

karrierestop.

Afstemme de gensidige forventninger 

og styrke den sociale og samfunds-

mæssige ansvarlighed i forhold til 

enten en vej tilbage til svømmespor-

ten eller for overgangen fra sportslig 

til civil karriere.

•  Værktøjer og systemer til brug i 
forbindelse med afvikling af og 
deltagelse i svømmestævner samt til 
arbejde med statistik og resultater 
skal samles på en let tilgængelig og 
intuitiv måde i Svømmetider.

Svømmetider skal lette det admini-
strative arbejde for alle involverede 
parter i en stævneafvikling og sikre, 
at dansk svømmesport kan anvende 
registrerede sportslige data til mo-
nitorering af den løbende udvikling i 
præstationer og deltagelse.
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https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Nationalt-traeningscenter-(NTC)/
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HENSIGTEN – HVILKEN FORANDRING,  
VI FORSØGER AT SKABE

VEJEN – DEN MÅDE, VI VIL SKABE  
FORANDRING PÅ

MÅLSÆTNING – DEN EFFEKT, DANSK 
SVØMMESPORT VIL HAVE PÅ OMVERDENEN

Øget omfang af viden og solide  
kompetencer

• Kontinuerligt sikre en høj sports-

faglig profil for indholdet på Dansk 

Svømmeunions Aqua Clinic.

• Udvikle netværksdelen og viden-

delingen trænere imellem på 

Dansk Svømmeunions Aqua Clinic.

Dansk Svømmeunions Aqua Clinic 
skal inden udgangen af 2024 være det 
naturlige faglige og sociale samlings- 
punkt for konkurrencesvømmeres 
trænere med mere end 100 deltagere.

• Udarbejde et årshjul, der skaber  
rum for dedikerede weekender til  
uddannelse og kompetenceudvikling.

Skabe overblik over sæsonen for 
klubber, ledere og trænere samt sikre, 
at der er skemalagte placeringer dedi-
keret til uddannelse og kompetence-
udvikling. 

• Fastholde dedikerede ressourcer til at 
drifte, udvikle og markedsføre Dansk 
Svømmeunions træneruddannelser 
og trænerlicens.

Øge videns- og kompetenceniveauet i 
de danske træningsmiljøer ved konti- 
nuerligt at uddanne minimum 100  
trænere årligt på Dansk Svømme- 
unions træneruddannelser (niveau 
1-4), samt at alle trænerne ved DM  
Årgang i 2024 har en trænerlicens.

• Udvidelse og videreudvikling af den 
digitale platform for Moderne Svøm-
ning til at kunne inkludere indholdet 
fra Dansk Svømmeunions trænerud-
dannelser med tilhørende værktøjer 
og eksempler, som kan inspirere og 
udvikle den daglige træning i danske 
talentudviklingsmiljøer i svømning.

Integrere træneruddannelsernes  
vidensbaserede fundament i trænernes 
og klubbernes arbejde i dagligdagen 
via åbning af en online træner-
værkstøjskasse i 2021. 

•  Videreudvikle og udbrede kend-

skabet til Dansk Svømmeunions 

kompetenceprofiler for konkurrence-

svømmetrænere.

Flere klubber anvender kompetence- 

profilerne i forbindelse med uddannelse  

af trænere og sammensætning af 

trænerteams.

VIDEN OG SOLIDE KOMPETENCER
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HENSIGTEN – HVILKEN FORANDRING, 
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MÅLSÆTNING – DEN EFFEKT, DANSK 
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Danne grundlag for  

International High Performance

• Monitorere antallet af svømmere 
med FINA A-krav.

• Afholde udviklingssamtaler og  
udarbejde individuelle karriere- 
planer i forbindelse med udtagelse 
af svømmere til landsholdet.

Sportsligt skal dansk svømmesport 
præstere på højeste internationale  
niveau (top-8) og vinde medaljer ved 
EM, VM og OL i perioden.

• Implementere en ny version af  
Udviklingslandsholdet (tidligere 
Great Danes), der i øget samfinansie-
ring med klubberne og med et styrket 
individuelt udgangspunkt, skal 
fokusere på relevante indsatser inden 
for træning, sportsfaglig support og 
aktiviteter samt styrke sammenhæng 
i hverdagen.    

Styrke udviklingen fra junior til højeste 
internationale seniorniveau ved at 
minimum seks svømmere i perioden 
løfter deres sportslige niveau fra 
Udviklingslandsholdet til Landsholdet 
(FINA-krav). 

• Styrke træningskulturen i danske 
træningsmiljøer gennem samspil 
mellem trænere og fællestræning for 
holdkappotentielle svømmere.

To danske holdkapper i finalen ved OL i 
2024 i Paris.

• Indarbejde anbefalingerne fra  
Projektgruppen for et centralt  
High Performance træningsmiljø.

Styrke adgangen, ressourcerne og 
viden om International High Perfor-
mance i svømning ved at integrere 
NTC i et fremtidigt Team Danmark 
Innovationscenter.    

INTERNATIONAL HIGH PERFORMANCE
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HENSIGTEN – HVILKEN FORANDRING,  
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VEJEN – DEN MÅDE, VI VIL SKABE  
FORANDRING PÅ

MÅLSÆTNING – DEN EFFEKT, DANSK 
SVØMMESPORT VIL HAVE PÅ OMVERDENEN

Fortsat udvikling af  
talentfulde klubmiljøer  

• Opnå mere viden om bæredygtige 
klubmiljøer, der kan realiseres 
i konkrete værktøjer til deling i 
dansk svømmesports trænings- 
miljøer med afsæt i ATK 2.0.   

Færdiggøre minimum fire konkrete 
sportsfaglige projekter - igangsat i  
samarbejde med partnerskabs- 
miljøerne (klubber/kommuner).

• Opnå mere viden om bæredygtige 
klubmiljøer, der kan realiseres i 
konkrete værktøjer til deling i dansk 
svømmesports træningsmiljøer    

• Samarbejdsrelationen med elite-
kommuner, hvor svømning er en 
prioriteret idrætsgren, afklares og 
forventningsafstemmes.

Grundlaget for partnerskabsaftaler i 
træningsmiljøerne i disse elitekommu-
ner er afklaret inden udgangen af 
2024.

• Udvikle en model og spørgeguide til 
udarbejdelse af en talentudviklings- 
strategi for klubmiljøer.  

• Udvikle modeller for lokalt sam- 
arbejde omkring træningsmiljøer 
med lokal forankring, der kontinuer-
ligt kan udvikle svømmere til højeste 
juniorniveau.

• Arbejde for at udbrede atletuddan-
nelsen til talentfulde klubmiljøer.  

Kontinuerligt skal minimum 12 
klubmiljøer kvalificere svømmere 
til EM for junior, heraf minimum tre 
klubmiljøer med svømmere under EM 
Junior A-kravet.

• Skabe overblik over alders- 
sammensætning og udvikling i antal 
aktive konkurrencesvømmere.

Identificere indsatser, der kan under-
støtte en øgning i antallet af konkur-
rencesvømmere i dansk svømmesport.

TALENTFULDE KLUBMILJØER

Fo
to

: M
ic

ha
el

 V
ie

nø



19

Dansk Svømmeunion er en del af 
Danmarks Idrætsforbund

PRÆSTATIONER

STOLTHED OG RESPEKT

SAMMENHOLD AN
SV

AR

ET HOLD, ET MÅL

https://www.svoem.org/_files/Dokumenter/sportsafdelingen/landshold/etholdetmaal.pdf
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STRATEGISKE GAME CHANGERS

Under udarbejdelsen af strategien og handleplanen ”Fra stolte resultater til nye fælles ambitioner” (2016), blev der identificeret nogle centrale 

områder, som vil være positive strategiske game changers for dansk svømmesports fremtidige udvikling og resultatpotentiale. Fortsat aktuelle 

game changers er videreført og suppleret med nye i nærværende strategi og handleplan.  

Områderne rækker ud over centrale mål og handlinger forstået således, af de i høj grad afhænger af andre (eksterne) aktører.
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1. FORØGET ANDEL AF KONKURRENCESVØMMERE  
I DANMARK
… ved rekruttering og fastholdelse af svømmere i længere tid i 

klubbernes konkurrenceafdeling. Det vil øge konkurrencetæt-

heden til træning og konkurrence, ligesom et udfordrende, mål-

rettet og seriøst trænings- og konkurrencemiljø præget af glæde 

vil styrke talentudviklingen i dansk svømmesport.    

Baggrund: Området har udviklet sig negativt gennem de seneste år. 

Der er i perioden sket en nedgang i andelen af konkurrencesvømmere 

i Danmark til ca. 8.354 pr. 31/12 2018 mod ca. 8.760 pr. 31/12 2013 

(seneste sammenlignelige data). 

2. TEAM DANMARK INNOVATIONSCENTRE I  
DANSK ELITESPORT
… inklusive en svømmehal dedikeret til International High  

Performance træning og udvikling samt med fokus på at skabe  

optimale rammer for svømmernes hverdag. Et center med et 

stærkt videns- og innovationsmiljø på højeste internationale 

niveau, hvor ekspertise og lederskab kan forme den fortsatte 

sportslige udvikling af svømmesporten.

Baggrund: Team Danmark arbejder på planerne om etableringen 

af centrale innovationscentre i dansk eliteidræt i form af ”Team 

Danmark Innovationscentre”. I Team Danmarks samarbejde med 

Københavns Kommune og Københavns Universitet indgår Dansk 

Svømmeunion og Team Danmarks Nationale Træningscenter (NTC) 

indtil videre i de planer, der er for et innovationscenter i København. 

3. SVØMMESPORTENS FINANSIERING
… er et afgørende parameter for sportslig succes, og økonomien  

i dansk svømmesport matcher ikke vores internationale kon- 

kurrenters. En forbedring af svømmesportens finansiering vil  

kunne bidrage til en styrket indsats på udvalgte strategiske 

områder.

Baggrund: Svømmesportens finansiering er i bedste fald uændret.  

Finansiering af eliteidrætten er generelt under pres, hvilket afspejler 

sig i en stor set uændret finansiering fra Team Danmark, når 

Rio-Olympiaden og Tokyo-Olympiaden sammenlignes. Samtidig er 

der fortsat store udfordringer med dels at tiltrække nye kommer cielle 

partnere til svømmesporten og dels med at fastholde eksisterende.     

4. ETABLERING AF ET INTEGRERET TRÆNINGSCENTER (ITC) 
VEST FOR STOREBÆLT
… som et optimalt sted for videreudvikling af talentfulde svømme-

re til internationalt niveau. Centeret vil kunne bidrage til at løse 

specifikke udfordringer i overgangen fra talent til verdensklasse-

atlet. Samtidig vil det kunne bidrage til kompetenceudviklingen  

af flere trænere og ledere i dansk svømmesport. 

Baggrund: Der er ikke blevet arbejdet videre med området, da der 

ikke eksisterer oplagte faciliteter uden, at det vil have en negativ 

indvirkningen på klubbers adgang til faciliteter. Der er på nuværende 

tidspunkt ej heller midler til finansieringen heraf. Fokus har i stedet 

været rettet mod dansk svømmesports partnerskabsmodel. 

5. MARKANT KOMMERCIALISERING AF DE NATIONALE EVENTS 
OG INTEGRERING I DM-UGEN
… vil styrke mulighederne for eksponering og profilering af dansk 

svømmesport i en national kontekst. Dermed skabes bedre forud-

sætninge for en fortsat kvalitativ udvikling af de nationale events 

og imødekommelse af de ønsker, der er til eventudvikling fra dansk 

svømmesports interessenter og partnere. 

Baggrund: Dansk svømmesports nationale events afvikles som et ho-

vedsageligt ikke-kommercielt ”joint venture” mellem primært Dansk 

Svømmeunions frivillige ledere og en lokalarrangør i form af en klub 

med adgang til en facilitet. De nationale events er primært organiseret 

med udgangspunkt i deltagerne og målgrupper tæt herpå, mens de 

kommercielle og tilskuermæssige vinkler har begrænset udbredelse.  

6. FLERE PERSONER MED RELEVANTE KOMPETENCER I 
DANSK SVØMMESPORT
… så klubber i hele landet i forbindelse med deres ansættelses-

processer har flere valgmuligheder for at ansætte personer, hvis 

kompetencer matcher de kompetencer, klubberne efterspørger til 

stillinger på alle organisatoriske niveauer. Det vil bidrage til såvel 

organisatorisk som sportslig udvikling samt øget trivsel i klubber 

for både svømmere, frivillige og ansatte. Ligeledes vil det bidrage 

til fastholdelsen af ansatte i de respektive stillinger over længere 

tid med øget kontinuitet som gevinst for klubberne.

Baggrund: De seneste år har danske klubber udviklet sig til mere 

professionelle organisationer og har dermed behov for flere personer 

med flere forskelligartede kompetencer. Rekruttering og fastholdelse 

af ansatte til klubber med de rette faglige og personlige kompetencer 

er dermed mere centralt for videreudviklingen af klubberne på kort og 

lang sigt.
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LØBENDE OPFØLGNING OG EVALUERING

Opfølgning og evaluering – summativ såvel som formativ – på mål og 

handlinger i ”Dansk svømmesport vil vinde bedre” sker regelmæssigt 

gennem perioden 2021-2024 af Sportsafdelingen i samarbejde med 

Dansk Svømmeunions bestyrelse.

I styregruppen mellem Dansk Svømmeunion og Team Danmark vil 

de dele af strategien og handleplanen, der indgår i masterplanen for 

dette samarbejde, tillige blive drøftet og evalueret. 

Dertil vil status på strategien og handleplanen efter relevans blive 

gennemgået på Svømmesportens Dialogmøde i forbindelse med 

Dansk Svømmeunions årlige generalforsamling.  

Eventuelle justeringer af planens mål og handlinger sker dels i sam-

arbejde med Dansk Svømmeunions bestyrelse og dels i styregruppen 

mellem Dansk Svømmeunion og Team Danmark.

https://www.svoem.org/Om-unionen/Generalforsamling-2020/Svoemmesportens-dialogmoede-/
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Dansk Svømmeunions sportspartnere:

https://www.teamdanmark.dk
https://www.respektforvand.dk
https://tyrdanmark.dk
https://www.holstebrorejsecenter.dk



