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Formål
Temperaturmåling – Status på de strategiske pejlemærker.
Op i helikopteren – strategisk perspektiv!

Temperaturmåling/
Status på de Strategiske Pejlemærker

Hvor er vi i forhold til retningen?
Hvad er lykkedes?

”Fra stolte traditioner til nye fælles ambitioner”

Hvad skal vi fortsætte med?

3. oktober 2018, Tommerup

Hvad skal evt. ud?
Hvad kunne være relevante strategiske ambitioner i stedet?
Og ideer, forslag mv. så konkret som muligt.
- og det hele med afsæt i DANSK SVØMNING… og VI…
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Form
Opdeling i fire grupper med – fast ordstyrer og referent, som danner et team. J

Opgave
Tag udgangspunkt i de fire pejlemærkers tre ambitioner og giv dem karakter i

Der kører fire runder i alt. Efter to runder blandes deltagerne ved nye borde, mens
ordstyrer og referent bliver siddende.

tidspunkt. Er VI på rette vej?
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forhold til, hvordan det er lykkedes for DANSK SVØMNING på nuværende

3

1–4

Er ikke lykkedes/i-gang-endnu og bør derfor have særligt fokus
– eller glemmes…!

4–7

Er delvist lykkedes/i-gang, men kan fortsat udvikles

7 – 10

Er lykkedes/godt-i-gang, og kan evt. optimeres yderligere
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•

Sæt kryds(er) i skemaet og skriv derefter, hvorfor krydset er sat netop der, og hvilke
gode ideer I evt. måtte have til området. Hvis flere krydser i samme skema er det vigtigt
med særskilte begrundelser.
Enighed/Uenighed…

•

arbejde for partnerskaber mellem klubber, elitekommuner, lokale myndigheder og
institutioner, der giver klubberne mulighed for at udvikle sig, så de kan bidrage til at styrke
sammenhængen fra inter- national junior til international seniorsvømning.

•

styrke det Nationale Træningscenters rolle som et flagskib for international elitesvømning i
Danmark med mulighed for sparring og inspiration med internationalt erfarne toptrænere.

1

Fx
3 – vi er slet ikke kommet i gang på kommuneniveau
8 – der er rigtig god udvikling på klubniveau

INTERNATIONAL HIGH PERFORMANCE – ambitionen…
skabe større sammenhæng og samspil mellem forskellige seniorelitemiljøers svømmere og
trænere, vores internationale aktiviteter og det Nationale Træningscenters verdensklasseprogrammer.

2
3
FOKUS/GLEM

4

5
6
UDVIKLING

7

8
9
OPTIMERING

10

Sæt kryds…
Hvorfor?
Forklaring, noter, gode ideer, fokus, glem/forkast -> mere relevant i stedet, udvikling, optimering…mv.

Er der noget der med fordel kunne forkastes?
Kunne der være noget, der på nuværende tidspunkt ville være mere relevant i stedet?
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Tidsramme
Indledning
Runde1-2
Pause/skift
Runde 3-4
Opsamling/buffer
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10 minutter
45 minutter
10 minutter
45 minutter
10 minutter
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2

