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VORES STRATEGI ER VORES FYRTÅRN
OG VORES FÆLLES LANDKORT
Dansk svømmesport er gennem en lang årrække lykkedes med kon-

Den nye strategi og handleplan vil bygge videre på dette hidtidige

tinuerligt at skabe rammer af høj kvalitet for en positiv menneskelig

strategiske grundlag, som dansk svømmesport har været funderet

og sportslig udvikling - på såvel nationalt som internationalt niveau.

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

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

udstikke retningen for de kommende år samt adressere de udfordringer,

niveauer, gennem en fælles ambition og passion for svømmesporten,

vi på nuværende tidspunkt kan se for os.

og gennem et konstruktivt samspil mellem svømmesportens aktører
og samarbejdspartnere.

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

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

kommende år. Og hermed inviterer vi alle svømmesportens aktører og

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

samarbejdspartnere til at deltage i opgaven.

opgave for os alle at ruste dansk svømmersport bedre til fremtiden,
så dansk svømmesport i fremtiden kan ”vinde bedre” end i fortiden.

Den nærværende version af den kommende sportslige strategi og

”Vinde bedre” skal i denne sammenhæng forstås som, at vi ønsker at

handleplan er blevet bearbejdet og redigeret med udgangspunkt i de

sætte en ny høj standard for vores indsatser, hvor vi fastholder et højt

drøftelser, der var på dialogmødet i Nyborg den 23. november 2019.

internationalt konkurrence- og resultatniveau samtidig med, at vi i

I den kommende periode vil der være mulighed for at indsende skrift-

endnu højere grad end hidtil, vil have den sociale og samfundsmæs-

lige kommentarer til materialet, inden den endelige færdiggørelse og

sige ansvarlighed i fokus.

godkendelse i Dansk Svømmeunions bestyrelse samt styregruppen
for det fælles talent- og elitearbejde med Team Danmark.

Vores kommende sportslige strategi og handleplan skal være vores
fyrtårn og fælles landkort for netop den opgave. Den vil også være

Tak til alle, der bidrager og investerer tid og energi i tilblivelsen af

udgangspunktet for prioriteringen af indsatser og den udvikling, vi

den kommende strategi og handleplan. Vi ser frem til det fortsatte

ønsker at tage fat på i de kommende år.

samarbejde om en iøjnefaldende udvikling af svømmesporten i
Danmark.

Svømmesporten i Danmark har gennem de seneste mange år
opnået en række markante sportslige og organisatoriske resultater.

Sportsafdelingen, februar 2020
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DANSK SVØMMEUNIONS VÆRDIGRUNDLAG
VORES MOTTO

VI VIL MÅLE VORES VISION PÅ, OM:

Svøm – Leg & Vind

• vi løbende udvikler os, så vi har en af de tre bedste udviklings

VORES VISION

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

tendenser i antallet af medlemmer og i antallet af medlemsklubber.
Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation.

ansatte.
• vi, som idrætsorganisation, er den foretrukne samarbejdspartner

VORES MISSION
At skabe de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for
udøvelse af vandidræt i Danmark.

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

VORES VÆRDIER

resultater.

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.

Foto: Patrick Kraemer

• redder liv; vi lærer danskerne at svømme, og vi uddanner livreddere.
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VORES FREMTIDIGE STRATEGISKE
PEJLEMÆRKER
Vi har defineret fire fremtidige strategiske pejlemærker for perioden

Med det fælles strategiske grundlag som pejlemærke, ønsker vi, at

frem mod 2028, som på hver deres måde rækker ind i svømmespor-

scenen sættes bedst muligt. Dermed er retning og rammer til stede

tens nationale hverdag samt ud i den internationale elitesport, som vi

for, at ledelsen – nationalt såvel som lokalt – kan træffe kvalificerede

er en del af.

beslutninger, der er koblet til strategien.

Forslagene bygger videre på de kendte pejlemærker fra den nugæl-

Pejlemærkerne er prioriteret ligeværdigt, og indgår med ligevægt i

dende strategi og handleplan, ”Fra stolte resultater til nye fælles

forbindelse med beslutninger om målsætninger og indsatser på

ambitioner”, og giver vores bedste bud på, hvad vi skal rette fokus

området. De er fælles og tværgående for Sportsafdelingens ansvars-

imod, for at kunne håndtere nogle af de væsentligste udfordringer, vi

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

ser for fremtiden.

løbende prioriteringer i dansk svømmesport samt samarbejdet med
svømmesportens aktører og samarbejdspartnere.

Pejlemærkerne skal udstikke retningen for det daglige arbejde i dansk
svømmesport. De er at betragte som fokusområder, hvor det vurderes,
der er særligt behov for et løft af indsatsen i dansk svømmesport i de
kommende år.

VIDEN OG SOLIDE
KOMPETENCER

INTERNATIONAL HIGH
PERFORMANCE

Dansk Svømmeunion er en del af
Danmarks Idrætsforbund
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BÆREDYGTIG KULTUR OG SAMSPIL

INTERNATIONAL HIGH PERFORMANCE

Her går vi forrest i arbejdet med at have den sociale og samfunds-

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

mæssige ansvarlighed i fokus, både i landsholdsarbejdet og i vores

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

træningsmiljøer, så flere svømmere kan udvikles, trives og

kontinuerligt skabes eliteudvikling og medaljer på højeste internatio-

fastholdes på årgangs-, junior- og seniorniveau.

nale niveau ved EM, VM og OL.

Vi ønsker, at et øget fokus på strategisk ledelse vil give rum for at

Vi ønsker, at vores internationale sportslige aktiviteter, innovative

finde holdbare løsninger på såvel komplekse problemstillinger som

verdensklasseprogrammer på vores nationale træningscenter (NTC)

konkrete praksisområder i dansk svømmesport. Og med nye sam-

og motiverende klubbaserede træningsmiljøer med seniorsvømmere

arbejdsformer mellem træningsmiljøernes interessenter og klubber

bidrager til, at resultater på højeste internationale niveau opleves,

ønsker vi at styrke det gensidige samspil samt anerkende

som et fælles anliggende for alle interessenter i dansk svømmesport.

fællestræk og forskellighed.
Vores ambition for dansk svømmesport er, at alle relevante
Vores ambition for dansk svømmesport er, at alle relevante

interessenter vil bidrage til at:

interessenter vil bidrage til at:

• skabe dynamisk samspil mellem forskellige træningsmiljøers

• inspirere til en langsigtet strategisk ledelse af klubberne, og
tilpasse vores model for hvilke roller og opgaver som klubber,
unionen og Elitekommunerne 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

landsholdssvømmere og trænere og vores internationale sportslige
aktiviteter.
• videreudvikle NTC’s rolle som flagskib og videnscenter for international high performance svømning i Danmark med mulighed for
kvalificeret sparring, coaching og inspiration.
• udarbejde, implementere og justere monitoreringskoncepter, der

konkurrencer, regionalt og landsdækkende, samt samspillet herom

kan understøtte benchmarking og læring af relevante sportslige

mellem de respektive bidragsydere.

områder og færdigheder.

VIDEN OG SOLIDE KOMPETENCER

TALENTFULDE KLUBMILJØER

Her opmuntrer vi til kontinuerligt at øge videns- og kompetence

Her inspirerer vi hinanden til udvikling af talentfulde klubmiljøer

niveauet blandt svømmere, trænere og ledere gennem uddannelse

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

og netværksdannelse, for at understøtte en langsigtet sportslig

svømmere med internationalt resultatperspektiv på seniorniveau,

udvikling med sunde sportslige og menneskelige værdier.

og som kan bidrage til ærlige og stolte træningsmiljøer i danske
svømmeklubber.

Vi ønsker at øge bevidstheden om trænernes centrale betydning for
den sportslig udvikling og trivsel i træningsmiljøet, og ønsker at

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

højne anerkendelsen og fastholdelsen af trænere, der bidrager med

træningsmiljøer, hvor unge svømmere kan udvikles i rammer - hvor

passion, kompetencer og store menneskelige kvaliteter i dansk

balance i hverdagen er i fokus. Dette sker med afsæt i Team Danmarks

svømmesport.

og Danmark Idrætsforbunds ”Værdisæt for talentudvikling i dansk
idræt”, og gennem tydelige karriereveje for svømmere med potentiale

Vores ambition for dansk svømmesport er, at alle relevante

for højeste internationale niveau.

interessenter 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 styrke
mulighederne for supervision og sparring af trænere i dansk
svømmesport og deres praksis.

Vores ambition for dansk svømmesport er, at alle relevante
interessenter vil bidrage til at:
• inspirere klubbernes træningsmiljøer til en langsigtet strategisk
udvikling og prioritering af rammer for og indhold af deres talentudviklingsindsats 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 partnerskabssamarbejdet og efterfølgende at implementere værktøjer i dansk svømmesport for et dynamisk samspil om talentudvikling.

Dansk Svømmeunion er en del af
Danmarks Idrætsforbund
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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” som afgørende for, at de fire definerede
strategiske pejlemærker kan blive til virkelighed i løbet af de kommende år. Alle interessenter i dansk
svømmesport bør derfor integrere de strategiske drivere i arbejdet med at realisere fremtidens ambitioner og mål for dansk svømmesport.

MENNESKER

MILJØ

INNOVATION

PLANLÆHNING
OG
MONITORERING

FORDYBELSE

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 anerkendelse, 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 konkurrencemæssige 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.

Dansk Svømmeunion er en del af
Danmarks Idrætsforbund
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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 samarbejdspartnere, har vi udarbejdet følgende centrale målsætninger og
handlinger for perioden frem mod 2024 for dansk svømmesport.

BÆREDYGTIG KULTUR OG SAMSPIL
HENSIGTEN – HVILKEN FORANDRING,
VI FORSØGER AT SKABE
Understøtte og nytænke

VEJEN – DEN MÅDE VI VIL SKABE
FORANDRING PÅ
•

bæredygtig kultur og samspil

•

Gennemføre kulturudviklings- og

Skabe nogle vedvarende

værdiproces på det Nationale

kulturændringer, der kombinerer

Træningscenter i samarbejde med

ønsket om international high perfor-

Team Danmark

mance, med dansk kultur og værdier.

Gennemføre udviklingsprojekt
om ”Trivsel og mental Sundhed” i
samarbejde med SDU

•

MÅLSÆTNING – DEN EFFEKT, DANSK
SVØMMESPORT VIL HAVE PÅ OMVERDENEN

Udbrede kendskabet til anbefalinger
fra ”Projektgruppen for et centralt

Dette gøres ved at implementere
anbefalinger fra igangværende udviklingsprojekter i landsholdsstrukturen,
på NTC og i partnerskabsmiljøer.

high performance træningsmiljø”
til andre relevante træningsmiljøer.

•

•

Arbejde for en bedre sammenhæng

Kontinuerligt arbejde for at der er

mellem de sportslige aktiviteter i

relevante sportslige aktiviteter i alle

klub-, regional- og nationalregi.

geografiske områder af Danmark.

Definere og samle lokalarrangørens,

Øge kvaliteten i afviklingen af de

stævnekoordinatorens, overdom-

nationale events ved at etablere

merens og speakerens rolle, ansvar

tvær-faglige ledelsesteam ved alle

og samarbejdsgrundlag i et fælles

danske mesterskaber inden 2022.

ledelsesteam.

Dansk Svømmeunion er en del af
Danmarks Idrætsforbund
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VIDEN OG SOLIDE KOMPETENCER
HENSIGTEN – HVILKEN FORANDRING,
VI FORSØGER AT SKABE
Øget omfang af viden og solide

VEJEN – DEN MÅDE VI VIL SKABE
FORANDRING PÅ
•

kompetencer
•

MÅLSÆTNING – DEN EFFEKT, DANSK
SVØMMESPORT VIL HAVE PÅ OMVERDENEN

Kontinuerligt sikre en høj

Dansk Svømmeunions trænerclinic

sports-faglig profil for indholdet på

skal inden udgangen af 2024 være det

Dansk Svømmeunions trænerclinic

naturlige faglige og sociale samlings-

Udvikle netværksdelen og viden

punkt for konkurrencesvømmeres

delingen trænere imellem på
Dansk Svømmeunions træner-

trænere med mere end 100 årlige
deltagere.

clinic.
•

Udarbejde et årshjul, der skaber

Skabe overblik over sæsonen for

rum for dedikerede weekender til

klubber, ledere og trænere samt sikre,

uddannelse og kompetenceudvikling.

at der er skemalagte placeringer dedikeret til uddannelse og kompetenceudvikling, så dette får den nødvendige
prioritet i en presset kalender.

•

Fastholde dedikerede ressourcer til at

Øge videns- og kompetenceniveauet i

drifte, udvikle og markedsføre Dansk

de danske træningsmiljøer ved konti-

Svømmeunions træneruddannelser

nuerligt at uddanne minimum 100

og trænerlicens.

trænere årligt på Dansk Svømmeunions træneruddannelser (niveau
1-4), samt at alle trænerne ved
DM-årgang i 2024 har en trænerlicens.

•

Udvidelse og videreudvikling af den

Integrere træneruddannelsernes

digitale platform for Moderne Svøm-

vidensbaserede fundament i

ning til at kunne inkludere indholdet

trænernes og klubbernes arbejde i

fra Dansk Svømmeunions trænerud-

dagligdagen via åbning af en online

dannelser med tilhørende værktøjer

”trænerværkstøjskasse” i 2021.

og eksempler, som kan inspirere og
udvikle den daglige træning i danske
talentudviklingsmiljøer i svømning.

Dansk Svømmeunion er en del af
Danmarks Idrætsforbund
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INTERNATIONAL HIGH PERFORMANCE
HENSIGTEN – HVILKEN FORANDRING,
VI FORSØGER AT SKABE
Danne grundlag for

VEJEN – DEN MÅDE VI VIL SKABE
FORANDRING PÅ
•

international high performance
•

MÅLSÆTNING – DEN EFFEKT, DANSK
SVØMMESPORT VIL HAVE PÅ OMVERDENEN

Monitorere antallet af svømmere

Sportsligt skal dansk svømmesport

med FINA A-krav.

præstere på højeste internationale

Afholde udviklingssamtaler og

niveau (top-8) og vinde medaljer ved

udarbejde individuelle helheds-

EM, VM og OL i perioden.

planer i forbindelse med udtagelse
af svømmere til landsholdet.
•

Implementere en ny version af Ud-

Styrke udviklingen fra junior til højeste

viklingslandsholdet (tidligere Great

internationale seniorniveau ved at

Danes), der med et styrket individuelt

minimum seks svømmere i perioden

udgangspunkt, skal fokusere på

løfter deres sportslige niveau fra

relevante indsatser inden for træning,

Udviklingslandsholdet til Landsholdet

sportsfaglig support og aktiviteter

(FINA-krav).

samt styrke sammenhæng i
hverdagen.
•

Styrke træningskulturen i danske

To danske holdkapper i finalen ved OL i

træningsmiljøer gennem samspil

2024 i Paris.

mellem trænere og fællestræning for
holdkappotentielle svømmere.
•

Indarbejde anbefalingerne fra

Styrke adgangen, ressourcerne og vi-

Projektgruppen for et centralt high

den om internationalt high performan-

performance træningsmiljø.

ce i svømning ved at integrere NTC i et
fremtidigt Nationalt Elitesportscenter

Foto: Lars Møller

(Team Danmark innovationscenter).
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TALENTFULDE KLUBMILJØER
HENSIGTEN – HVILKEN FORANDRING,
VI FORSØGER AT SKABE
Fortsat udvikling af

VEJEN – DEN MÅDE VI VIL SKABE
FORANDRING PÅ
•

talentfulde klubmiljøer

MÅLSÆTNING – DEN EFFEKT, DANSK
SVØMMESPORT VIL HAVE PÅ OMVERDENEN

Opnå mere viden om bæredygtige

Færdiggøre minimum fire konkrete

klubmiljøer, der kan realiseres

sportsfaglige projekter - igangsat i

i konkrete værktøjer til deling i

samarbejde med partnerskabs-

dansk svømmesports trænings-

miljøerne (klubber/kommuner).

miljøer.
•

•

Opnå mere viden om bæredygtige

Grundlaget for partnerskabsaftaler i

klubmiljøer, der kan realiseres i

træningsmiljøerne i disse elitekommu-

konkrete værktøjer til deling i dansk

ner er afklaret inden udgangen af

svømmesports træningsmiljøer

2024.

Samarbejdsrelationen med elitekommuner, hvor svømning er en
prioriteret idrætsgren, afklares og
forventningsafstemmes.

•

•

Udvikle en model og spørgeguide til

Kontinuerligt skal minimum 12

udarbejdelse af en talentudviklings-

klubmiljøer kvalificere svømmere

strategi for klubmiljøer

til EM for junior, heraf minimum tre

Udvikle modeller for lokalt sam-

klubmiljøer med svømmere under EM

arbejde omkring træningsmiljøer

Junior A-kravet.

med lokal forankring, der kontinuerligt kan udvikle svømmere til højeste
juniorniveau
•

Arbejde for at udbrede atletuddannelsen til talentfulde klubmiljøer.

•

Skabe overblik over alders-

Identificere indsatser, der kan under-

sammensætning og udvikling i antal

støtte en øgning i antallet af konkur-

aktive konkurrencesvømmere.

rencesvømmere i dansk svømmesport.

Dansk Svømmeunion er en del af
Danmarks Idrætsforbund
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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 Sportsafdelingens
dialogmøde i forbindelse med Dansk Svømmeunions årlige generalforsamling.
Eventuelle justeringer af planens mål og handlinger sker dels i samarbejde med Dansk Svømmeunions
bestyrelse og i dels i styregruppen mellem Dansk Svømmeunion og Team Danmark.
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