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Kammeradvokaten undersøger

• Undersøgelsen skal afdække og redegøre for træningsmiljøet og 

konsekvenserne heraf for alle elitesvømmere, der er eller har 

været aktive i Dansk Svømmeunions elite- og landsholdstrupper 

gennem årene. Undersøgelsen skal belyse perioden fra 2001 og 

til i dag. 

• Officielt forventes det, at undersøgelsen er færdig 

oktober/november 2019









Dansk 
Svømmeunions 
vedtægter

Team Danmark støttekoncept & 
4 årig juridisk samarbejdsaftale

Dansk Svømmeunions 
politisk program



Mod Tokyo 2020

Formålet med Dansk Svømmeunions og Team Danmarks NTC i 

svømning i perioden 26. august 2019 til 2. august 2020 er på en social-

og samfundsmæssig ansvarlig måde, at tilvejebringe et dagligt high 

performance træningsmiljø,

• med en kontinuerlig ramme om svømmernes hverdag i forhold til 

træning, konkurrence og uddannelse/job,

• der er udfordrende, målrettet og seriøst, og samtidigt præget af 

glæde,

• der giver grobund for kvalifikation til og toppræstationer ved OL i 2020,

• hvor de centrale værdier, som ligger til grund for samarbejdet mellem 

svømmere, trænere, faglige eksperter, de samarbejdende klubmiljøer 

og Sportsafdelingens øvrige medarbejdere, er tillid, respekt, dialog, 

selvforvaltning og fællesskabsfølelse (”os mod resten af verden”).



Mod Tokyo 2020
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Mod Tokyo 2020
NTC-svømmere:

• Emilie Beckmann, Tune IF / GTI

• Signe Bro, Triton Ballerup

• Amalie Mikkelsen, Gladsaxe Svøm, GSC

• Emily Gantriis, Helsinge Svømmeklub

• Matilde Schrøder, Berns Swim Team

• Victoria Bierre, Herlev Svømning

• Mathias Zander Rysgaard, Hørsholm Svømmeforening

• Tobias Bjerg, AGF

• Marcus Krøyer Svendsen, Kvik Kastrup 

Tilknyttede svømmere:

• Julie Kepp Jensen, Startfællesskabet A6 

• Rasmus Nickelsen, Herlev Svømning



Fremtiden ?



• at analysere det nuværende sportslige set-up og de 

organisatoriske rammer for et nationalt træningscenter i dansk 

svømmesport, 

• at give anbefalinger til styregruppen for det fælles talent- og 

elitesamarbejde mellem Dansk Svømmeunion og Team Danmark 

om et fremtidigt nationalt high performance træningsmiljø for 

Danmarks bedste svømmere.

Projektgruppe om 
”fremtidens NTC”
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Projektgruppe om 
”fremtidens NTC”
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Projektgruppe om 
”fremtidens NTC”
Projektgruppen nedsættes af Dansk Svømmeunions

Sportsafdelingen og vil bestå af følgende medlemmer:

• Jes Gydesen, bestyrelsesmedlem Dansk Svømmeunion 

• Lars Green Bach, sportschef

• Stefan Hansen, landstræner 

• Lars Balle Christensen, sportsmanager Team Danmark

• [En klubleder med svømmer(e) på landsholdet / Partnerklub]

• [En af de nuværende NTC-svømmere – svømmerepræsentant er 

ansvarlig for udvælgelse]

• [En tidligere dansk topsvømmer der har trænet på NTC (tidl. 

elitecenteret)]

• [En klubtræner med svømmer(e) på landsholdet / Partnerklub] 

• Rebekka Hegelund, kommunikationskonsulent (sekretær)








