




CASE 1

Forlænget studietid

Svømmer (♂) på 21 år med højt nationalt seniorniveau (DM finale)

Daglig træning i klubmiljø

• Ansøgning til DTU om forlænget studietid med henblik på at 

svømmeren både kan leve op til sine akademiske og sportslige 

ambitioner.

Bevilget via ansøgning til DTU 



CASE 2

Supplerende SU

Svømmer (♂) på 23 år med højt nationalt seniorniveau, stærk 

juniorbaggrund og enkelte internationale sportslige aktiviteter som 

senior.

Daglig træning på NTC

• Ansøgning til Team Danmark støtte ved forlænget bachelor-

uddannelse på DTU, da svømmeren fortsat ønsker at satse på 

svømning både på kort sigt mod OL 2020, samt på lang sigt 

mod OL 2024. Svømmeren ansøgte om 7 mdr. supplerende 

SU, så svømmeren fortsat kan kombinere svømning og 

uddannelse. 

Bevilget via ansøgning til Team Danmark 



CASE 3

Forlænget studietid og ekstra SU-klip

Svømmer (♀) på 23 år med højt nationalt seniorniveau og enkelte 

internationale sportslige aktiviteter som senior.

Daglig træning i klubmiljø.

• 2017: Ansøgning om dispensation fra studie på CBS til at læse 

bachelor-delen over 4 år i stedet for de normerede 3 år.

Bevilget via ansøgning til CBS.   

• 2019: Grundet forlængede studietid, risikerede svømmeren at 

miste SU fra oktober og frem til eksamen i januar, da svømmeren 

er flere ECTS-point bagud end tilladt. Ansøgning om dispensation 

til at benytte fire af svømmerens ekstra SU-klip.

Bevilget via ansøgning til CBS   



CASE 4

Bolig

Svømmer (♂) på 24 år med højt nationalt seniorniveau, stærk 

juniorbaggrund og enkelte internationale sportslige aktiviteter som 

senior.

Daglig træning i klubmiljø

• Ansøgning til Team Danmark om at leje en af Team Danmarks 

(få) atletboliger i Værebroparken i Bagsværd ved København, 

for at lette hverdagen som svømmer og studerende på KU. 

Bevilget via ansøgning til Team Danmark 





1. Hvilke konkrete problemstillinger oplever I med kombination af 

svømmesporten og videregående uddannelse i din hverdag?

2. Hvad har svømmerne – evt. assisteret af dig eller andre i 

klubben – konkret gjort for at håndtere og løse 

problemstillingerne? 




