FRA STOLTE RESULTATER TIL
NYE FÆLLES AMBITIONER
Sportslig strategi og handleplan for dansk svømmesport
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VORES STRATEGI ER VORES PEJLEMÆRKE,
VORES FYRTÅRN OG VORES FÆLLES LANDKORT
Hvordan sikrer vi, at vores stolte resultater kan føre til nye fælles

• Der er blevet arbejdet på at styrke det gensidige forpligtende

ambitioner for svømmesporten i Danmark? Det skal vores sportslige

samarbejde mellem elite-klubber og Dansk Svømmeunion, ligesom

strategi og handleplan være med til at give et svar på.

der er etableret vidensdeling gennem netværksdannelse.
• Med en ny konkurrencestruktur for de nationale mesterskaber

”Fra stolte resultater til nye fælles ambitioner” skal være vores

skabes der både en større sammenhæng mellem en aldersrelateret

pejlemærke, vores fyrtårn og vores fælles landkort, og det vil være

sportslig udvikling af svømmerne og mesterskaberne og samtidig

udgangspunktet for prioriteringen og udviklingen af de opgaver,

en større sammenhæng mellem mesterskaberne og landsholdsak-

vi ønsker at tage fat på i de kommende år. På en og samme tid skal

tiviteter.

strategien og handleplanen både udstikke en retning for dansk svømmesport, samtidige med at den skal give rum for at kunne agere i en
omskiftelig verden, med respekt for det grundlag vi bygger på, vores
partnere og mangfoldigheden i dansk svømmesport.
Svømmesporten i Danmark har gennem de seneste mange år opnået
en række markante sportslige og organisatoriske resultater. Herunder
blandt andet:
• Dansk elitesvømning har præsteret markant bedre end gennemsnittet for sammenlig-nelige nationer målt på resultater på
højeste internationale niveau (EM, VM og OL).
• Vidensgrundlaget vedrørende talentudvikling i svømning er blevet

Denne strategi og handleplan er blevet til igennem anbefalinger,
input og involvering af mange af svømmesportens stærke interessenter. Den viderefører og udbygger den hidtidige strategi ”Dansk
Svømmeplan 2016” – de nuværende styrker og svagheder – og ser
samtidig frem mod 2024 og de udfordringer, vi kan se i horisonten.
Strategien og handleplanens overordnede og langsigtede succes er
afhængig af, at indholdet bliver omsat til praksis af dansk svømmesports involverede parter. Når strategi og handlinger smelter
sammen, bliver der skabt gode rammer for en stærk og sammenhængende udvikling af dansk svømmesport.

forstærket med et aldersrelateret træningskoncept (ATK) og et
større indholdsmæssigt fokus på træner-uddannelserne.

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

• Der eksisterer generelt en sund frivillighedskultur, og det er

denne strategi og handleplan. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde

således lykkedes at fast-holde et højt antal af engagerede frivillige

om markante resultater for svømme-sporten i Danmark.

ledere, officials og dommere på både lokalt og nationalt plan.
• Med ”Dansk Svømmeplan 2016” og etableringen af Sportsafdelingen er der blevet im-plementeret en omfattende ændring af
svømmesportens drifts- og udviklingsorganisation.

Sportsafdelingen
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FRA STOLTE RESULTATER TIL
NYE FÆLLES AMBITIONER
Denne sportslige strategi og handleplan er bygget op omkring en række integrerede og sammenhængende elementer som skitseret i figuren herunder. Tilsammen udgør de ”Fra stolte resultater til nye fælles ambitioner”.
Dansk Svømmeunions værdigrundlag og fælles analyser af den nuværende status har dannet grundlag for de
langsigtede strategiske pejlemærker frem mod 2024 (side 7-9). Med afsæt heri har fælles drøftelser ført til de
nævnte centrale målsætninger for perioden frem mod 2020 (side 11) med dertil hørende prioriterede handlinger
(side 12-15).

VÆRDIGRUNDLAG OG
ANALYSER
STRATEGISKE DRIVERS

STRATEGISKE
PEJLEMÆRKER
2024

MODSTAND

CENTRALE
MÅLSÆTNINGER
2020
OMVERDEN

GAME CHANGERS
PRIORITEREDE
HANDLINGER

I en åben organisk model, som den der kendetegner dansk svømmesport, sker udviklingen imidlertid ikke lineært
fra ”værdigrundlag og analyser” til ”handlinger”. Udviklingen kan påvirkes i såvel positiv som negativ retning.
Processen sammen med klubledere, klubtrænere, frivillige i Sportsafdelingen, Team Danmark og andre partnere i
forbindelse med tilblivelsen af denne strategi og handleplan, har identificeret en række såkaldte ”strategiske drivers” (side 10), der er faktorer med høj indflydelse på, om dansk svømmesport lykkes med at gøre de strategiske
pejlemærker til virkelighed. Dertil viste forløbet frem mod denne strategi og handleplan også, at nogle ”game
changers” (side 16-17), der ligger ud over denne strategi og handleplan, vil kunne ændre markant på vilkårene for
dansk svømmesports resultatpotentiale.
Endelig skitserer figuren ovenfor, at udviklingen i verden omkring os – sportslig såvel som ikke sportslig – på
ukendt vis kan influere på resultatskabelsen. Ligeledes kan såvel intern eller ekstern modstand have betydning
for strategien og handleplanens fremtidige succes.
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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
tendenser i antallet af medlemmer og antallet af medlemsklubber.

VORES VISION
Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation.

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

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.

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.

Foto: Das Büro for Team Danmark
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VORES STRATEGISKE PEJLEMÆRKER
Vi har defineret fire strategiske pejlemærker, som på hver deres måde rækker ind i svømmesportens
nationale hverdag og ud i den internationale eliteidræt, som vi er en del af. Forslagene udspringer dels
af den analyse af ”best practice” og udviklingsområder i forhold til “Dansk Svømmeplan 2016”, som
blev gennemført i foråret 2015 (se www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/). Dels af vores bedste bud
på, hvad vi skal rette fokus imod, for at kunne håndtere nogle af de væsentligste udfordringer frem mod
2024. Endelig er pejlemærkerne formuleret med afsæt i Dansk Svømmeunions værdigrundlag (side 5).
Pejlemærkerne skal udstikke retningen for det daglige arbejde i dansk svømmesport. De er at betragte
som fokusområder, hvor det vurderes, at der er særligt behov for et løft af indsatsen i dansk svømmesport i de kommende år.
Med det fælles strategiske grundlag som pejlemærkerne udgør, ønsker vi at scenen sættes bedst muligt.
Dermed er retning og rammer til stede for, at ledelsen – nationalt såvel som lokalt – kan træffe kvalificerede beslutninger, der er koblet til strategien.
Pejlemærkerne er prioriteret ligeværdigt og indgår med ligevægt i forbindelse med beslut-ninger om
målsætninger og indsatser på området. De er fælles og tværgående for Sportsafdelingens ansvarsområder og udgør en overordnet ramme for fastsættelse af mål og løbende prioriteringer i dansk svømmesport frem mod 2024.

INTERNATIONAL HIGH
PERFORMANCE

VIDEN, INNOVATION
OG KOMPETENCE

TALENTFULDE KLUBMILJØER

EN MANGFOLDIGHED AF
SVØMMEKONKURRENCER
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INTERNATIONAL HIGH PERFORMANCE
Her arbejder vi med at udvikle rammerne for de danske svømmeres udvikling, så der kan vindes medaljer på højeste internationale seniorniveau ved EM, VM og OL i de olympiske svømmediscipliner.
Gennem målrettede internationale aktiviteter, innovative verdensklasseprogrammer under det Nationale Træningscenter (NTC) og motiverende klubbaserede seniorelitemiljøer, ønsker vi, at resultater på
højeste internationale niveau opleves som et fælles anliggende for alle interessenter i dansk svømmesport.
Vores ambition for dansk svømmesport frem mod 2024 er, at vi vil:
• skabe større sammenhæng og samspil mellem forskellige seniorelitemiljøers svømmere og trænere,
vores internationale aktiviteter og det Nationale Træningscenters verdensklasseprogrammer.
• 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 international 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.

TALENTFULDE KLUBMILJØER
Her inspirerer vi hinanden gennem netværksdannelse og samspil til udvikling af talentfulde og
bæredygtige klubmiljøer i hele landet, som kan skabe grundlag for en stærk fødekæde af talenter med
internationalt resultatperspektiv på seniorniveau, og som kan bidrage til ærlige og stolte klubmiljøer.
Vi ønsker at videreudvikle den eksisterende praksis i klubbernes talent- og seniormiljøer med afsæt i
Team Danmark og Danmarks Idrætsforbunds ”Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt”, og gennem
tydelige karriereveje (pathways) for seniorsvømmere med potentiale for højeste internationale seniorniveau.
Vores ambition for dansk svømmesport frem mod 2024 er, at vi vil:
• implementere en model for klubpartnerskaber med fokus på den langsigtede udvikling af klubmiljøer
og deres svømmere med internationalt potentiale.
• arbejde for en klar struktur og rollefordeling mellem klubber, kommuner og Dansk Svømmeunion, der
medvirker til at koordinere et dynamisk samspil om talentudvikling – herunder etablering af ”Elitekommune-svømmenetværk”.
• udarbejde monitoreringskoncepter, der kan understøtte benchmarking og læring af relevante sportslige områder og færdigheder.
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VIDEN, INNOVATION OG KOMPETENCE
Her opmuntrer vi hinanden til at øge videns- og kompetenceniveauet blandt svømmere, forældre,
trænere, ledere og officials, så flere svømmere kan udvikles og fastholdes på årgangs-, junior- og seniorniveau, således potentialer til svømning på højeste internationale niveau realiseres.
Med tværfaglige netværk og partnerskaber vil vi anerkende fællestræk og forskellighed og give rum for
innovation af nye løsninger på såvel komplekse problemstillinger som konkrete praksisområder i dansk
svømmesport.
Vores ambition for dansk svømmesport frem mod 2024 er, at vi vil:
• implementere en dansk model for trænercertificering.
• have egnede platforme og netværk for innovation og deling af viden og ”best practise” mellem forskellige målgrupper.
• udvikle kompetencer hos dansk svømmesports interessenter i større grad, herunder svømmere,
forældre, trænere, ledere og officials.

EN MANGFOLDIGHED AF SVØMMEKONKURRENCER
Her skaber vi svømmekonkurrencer (lokalt, regionalt og landsdækkende) som på forskellig vis understøtter en langsigtet sportslig udvikling og sunde sportslige konkurrenceværdier samt skaber synergi
mellem klubbernes og Dansk Svømmeunions talent- og elitearbejde.
Vi ønsker, at en mangfoldighed af stævner og konkurrencer kan inspirere og motivere svømmere, trænere, ledere, officials og tilskuere i dansk svømmesport, så de med engagement og god sportsmanship
kan bidrage til at skabe en høj konkurrencekvalitet og -atmosfære.
Vores ambition for dansk svømmesport frem mod 2024 er, at vi vil:
• arbejde på at gøre mesterskaberne mere seværdige og publikumsvenlige.
• have en større mangfoldighed af stævnekoncepter for børn, unge og voksne.
• styrke den røde tråd mellem forskellige typer af svømmekonkurrencer lokalt, regionalt og landsdækkende.
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STRATEGISKE DRIVERS
Strategiske drivers er faktorer med afgørende betydning for succesen af vores strategi og handleplan.
Med afsæt i Dansk Svømmeunions værdigrundlag og drøftelserne i forbindelse med tilblivelsen af
denne strategi og handleplan, anses de følgende strategiske drivers som afgørende for, at de strategiske
pejlemærker kan bliver til virkelighed i løbet af den kommende periode. Alle interessenter i dansk svømmesport bør derfor integrere de strategiske drivers 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 præstationer.

MILJØ
• Skabe en dynamisk kultur af mangfoldige miljøer, der med anerkendelse, ærlighed og stolthed arbejder for at opnår international high performance gennem vores mennesker, ressourcer og faciliteter.

INNOVATION
• Proaktivt udvikle og anvende ekspertise, metoder og materiel, der tilpasset de strategiske milepæle
kan styrke vores konkurrencemæssige fordel.

PLANLÆGNING OG MONITORERING
• Brug af relevant analyse, planlægning, monitorering og evaluering af praksis for at forbedre præstationsevnen.

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 at realisere vores målsætninger.
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CENTRALE MÅLSÆTNINGER FOR DANSK
SVØMMESPORT FOR PERIODEN 2017-2020
INTERNATIONAL HIGH
PERFORMANCE
•

Præstere internationale
topresultater og vinde
medaljer ved VM/OL i
løbet af perioden.

•

Styrke holdkapkulturen
i dansk svømning og
kvalificere minimum fire
holdkapper til OL i Tokyo
2020.

•

•

•

Løbende monitorere status på antal af svømmere
indplaceret i Top 300 på
verdensranglisten og
arbejde for progression i
perioden.
Videreudvikle strukturen
i unionens talent- og
elite-arbejde med henblik
på, at styrke udviklingen
fra junior til højeste internationale seniorniveau.
Beskrive en praksis
for NTC’s rolle som
omdrejningspunkt for
vidensdeling vedrørende
international high performance.

TALENTFULDE
KLUBMILJØER

VIDEN, INNOVATION OG
KOMPETENCE

EN MANGFOLDIGHED AF
SVØMMEKONKURRENCER

•

Have indgået minimum
otte partnerskabsaftaler
mellem klubber, unionen
og kommuner ud fra
sportslige og/eller geografiske kriterier.

•

Beskrive kompetenceprofiler for danske konkurrencesvømmetrænere,
som kan indgå i en dansk
model for trænercertificering.

•

Øge den sportslige
kvalitet af mesterskaber i
Danmark med henblik på
at forbedre præstationerne hos især junior- og
seniorsvømmerne.

•

Implementere ”Værdisæt
for talentudvikling i
dansk idræt” hos centrale
partnere i dansk svømmesport.

•

Udvikle og implementere
et trænerudviklingsprogram for uddannede
trænere med henblik på at
”træne træneren”.

•

Fastholde og udvikle
det faglige niveau for
unionens overdommere
og startere.

•
•

Opnå mere viden om
svømmernes sportslige
udvikling og skabe et
nationalt monitoreringskoncept.

•

Udarbejde et curriculum
for relevant sportsfaglig
uddannelse af svømmere
og deres forældre –
herunder antidoping og
medier som prioriterede
områder.

Højne og konsolidere Danish Opens internationale
profil.

•

Styrke den røde tråd fra
regionernes stævner til
unionens mesterskaber i
samarbejde med regionerne.

•

Identificere fremtidens
organisering samt kompetence- og ansvarsområder
af Sportsafdelingens
politiske organisation.

•

•

Udarbejde en model for et
”elitekommune-svømmenetværk”.
Afholde årlige seminarer/
møder for klubber, kommuner og unionen med
henblik på koordinering
af samspillet om talentudviklingen.

•

•

Skabe grobund for
international udvikling
af overdommere, samt
videreudvikling af
mesterskabernes speakerfunktion.
Løbende monitorere
status på antal af aktive
danske svømmetrænere med minimum en
diplom-træneruddannelse
(niveau 3), og arbejde for
progression i perioden.
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PRIORITEREDE HANDLINGER I
PERIODEN 2017-2020
HANDLING
International
high performance

ANSVARLIG

HVORNÅR

1

Implementering af ny model for Dansk Svømmeunions
landsholdsstruktur.

Sportsafdelingen og
Team Danmark

2016-2017

2

Beskrive model for partnerskaber mellem klubber, elitekommuner, lokale myndigheder og institutioner.

Sportsafdelingen

2016-2017

3

Udarbejde en strategi for vejledende kravtider for alle
EM, VM og OL i perioden.

Sportsafdelingen

Januar 2017 –
og med årlige
justeringer

4

Udarbejde en strategi for styrkelse af holdkapkulturen
i dansk svømning via et samspil mellem klubbernes
seniorelitemiljøer, vores landsholdsaktiviteter og NTC’s
verdensklasseprogram.

Sportsafdelingen og
klubber med seniorelitemiljøer

2017 – og med
årlig evaluering
og efterfølgende justering

5

Implementering af innovative verdensklasseprogrammer og styrket praksis for vidensdeling under NTC .

Sportsafdelingen og
Team Danmark

Januar 2018

6

Ajourføre og harmonisere talent- og elitebegreberne i
dansk svømmesport.

Sportsafdelingen og
Team Danmark

Januar 2018

7

Midtvejsstatus af partnerskaber mellem klubber, elitekommuner, lokale myndigheder og institutioner.

Sportsafdelingen og
seniorelitemiljøer

Oktober 2018

8

Midtvejsstatus af udviklingen i antallet af svømmere
indplaceret i Top 300 på verdensranglisten.

Sportsafdelingen

Oktober 2018

9

Definere de næste skridt i NTC’s udvikling som flagskib
for international elitesvømning i Danmark .

Sportsafdelingen og
Team Danmark

Oktober 2019
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HANDLING
Talentfulde
klubmiljøer

ANSVARLIG

HVORNÅR

1

Udvikle model for klubpartnerskaber – herunder
ajourføre klubmatrixen som udviklingsredskab for
partnerskabsklubber.

Sportsafdelingen

2016-2017

2

Beskrive den overordnede rolle- og ansvarsfordeling for
et dynamisk samspil om talentudvikling.

Sportsafdelingen og
relevante partnere

2017

3

Beskrive og visualisere karriereveje for udvikling til
seniorsvømmer med potentiale for højeste internationale niveau (dual career).

Sportsafdelingen og
Team Danmark

2017

4

Udvikle nationalt monitoreringskoncept til efterfølgende implementering.

Sportsafdelingen

2017

5

Midtvejsstatus på partnerskabsklubbernes praksis i
forhold til ”Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt”.

Partnerskabsklubber
og Sportsafdelingen

Oktober 2018

6

Alle partnerskabsklubber og klubber med seniorelitemiljøer har defineret mål og realistisk formåen i forhold til
talent- og elitearbejdet.

Partnerskabsklubber og klubber med
seniorelitemiljøer

Oktober 2018

7

Evaluering af model for klubpartnerskaber med fokus
på den langsigtede udvikling af klubmiljøer og deres
svømmere med internationalt potentiale.

Partnerskabsklubber
og Sportsafdelingen

Januar 2020
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HANDLING
Viden,
innovation og
kompetence

ANSVARLIG

HVORNÅR

1

Videreudvikling af netværksaktiviteter for klubledere.

Bestyrelsen, klubber
og Sportsafdelingen

2017

2

Etablere regionale netværk for klubtrænere bestående
af netværksmøder og tilhørende vidensdelingsplatforme.

Klubtrænere og
landstrænere

2017-2020

3

Repræsentation af danske dommere på Finalister.

Sportsafdelingen

2017-2020

4

Program for åben træning, inspirationsmøder og åbent
hus arrangementer på NTC og i partnerskabsklubber.

Partnerskabsklubber
og Sportsafdelingen

2018

5

Beskrive kompetenceprofiler for danske konkurrencesvømmetrænere med henblik på, at understøtte deres
faglige og personlige udvikling – herunder etablere et
trænerudviklingsprogram for uddannede trænere.

Klubber, DSTS og
Sportsafdelingen

2018

6

Alle partnerskabsklubber har en plan for rekruttering, uddannelse og udvikling af trænere på relevante
niveauer (minimum diplomtræner).

Partnerskabsklubber

2018

7

Midtvejsstatus af udviklingen i antallet af aktive danske svømmetrænere med minimum en diplomtræneruddannelse (niveau 3).

Klubber og Dansk
Svømmeunion

Oktober 2018

8

Minimum to workshops for stævne-speakere gennemført.

Klubber og Sportsafdelingen

Januar 2019

9

Uddannelsesprogram for svømmere og forældre udviklet og implementeret i minimum fem klubber.

Partnerskabsklubber og klubber med
seniorelitemiljøer

2020
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HANDLING
En mangfoldighed
af svømmekonkurrencer

ANSVARLIG

HVORNÅR

1

Videreføre den eksisterende stævne- og kravtidsmodel og arbejde for en tydeligere rød tråd til de
internationale mesterskaber.

Sportsafdelingen

2017 – og med
årlig evaluering
og efterfølgende justering

2

Oprettelse og vedligeholdelse af ”jobbank” for
klubfrivillige på www.svoem.org for deling og
rekruttering af erfaring og kompetencer i afholdelse af stævner og mesterskaber.

Klubber og Sportsafdelingen

2017-2020

3

Evaluering af Sportsafdelingens politiske organisation af frivillige, samarbejdsgrupper og udvalg.

Sportsafdelingen

Marts 2018

4

Implementere bedre softwareprogrammer til
afvikling af stævner og mesterskaber med tilhørende analysemuligheder.

Sportsafdelingen

2. halvår 2018

5

Etablere en fælles platform til et idékatalog for
forskellige stævnetyper.

Sportsafdelingen og
Dansk Svømmeunions regioner

2019

6

Evaluering af mesterskabsstrukturen i dansk
svømmesport.

Sportsafdelingen og
relevante partnere

1. halvår 2019

7

Uddannelsesprogram i forberedelse, afvikling
og efterbehandling af stævner og mesterskaber
for klubbernes frivillige udviklet og gennemført i
mindst 12 klubber.

Klubber og Sportsafdelingen

2020

8

Visionspapir om afholdelse af Danish Open i
samarbejde med Norge, Sverige og Finland – ”Nordens Mare Nostrum” – implementeret.

Sportsafdelingen

2020
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STRATEGISKE GAME CHANGERS
I forbindelse med udarbejdelsen af strategi og handleplan er der blevet identificeret nogle centrale
områder, som vil kunne være positive strategiske game changers for dansk svømmesports fremtidige
resultatpotentiale. Områderne rækker ud over denne strategi og handleplan forstået således, at fremdriften inden for områderne i høj grad vil afhænge af andre (eksterne) aktører.

1.

FORØGET ANDEL AF KONKURRENCESVØMMERE I DANMARK
… ved rekruttering og fastholdelse af svømmere i længere tid i klubbernes konkurrenceafdeling. Det
vil øge konkurrencetætheden til træning og til konkurrence, ligesom et udfordrende, målrettet og
seriøst trænings- og konkurrencemiljø præget af glæde, vil styrke talentudviklingen i svømning.

2. ET NATIONALT ELITESPORTSCENTER I DANSK ELITESPORT
… inklusive en svømmehal dedikeret til international high performance træning og udvikling, og
med fokus på at skabe optimale rammer for svømmernes hverdag. Et center med et stærkt vidensog innovationsmiljø på højeste internationale niveau med, hvor ekspertise og lederskab kan forme
den fortsatte sportslige udvikling af svømmesporten.

3. SVØMMESPORTENS FINANSIERING
… er et afgørende parameter for sportslig succes, og økonomien i dansk svømmesport matcher
ikke vores internationale konkurrenters. En forbedring af svøm-mesportens finansiering vil kunne
bidrage til en styrket indsats på udvalgte strategiske områder.

Foto: Lars Møller
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4. ETABLERING AF ET INTEGRERET TRÆNINGSCENTER (ITC) VEST FOR STOREBÆLT
… som et optimalt sted for videreudvikling af talentfulde svømmere til internationalt niveau.
Centeret vil kunne bidrage til at løse specifikke udfordringer i overgangen fra talent til verdensklasseatlet samtidig med, at det kan bidrage til kompetenceudviklingen af flere trænere og ledere i
dansk svømmesport.

5. MARKANT KOMMERCIALISERING OG INTERNATIONALISERING AF DANISH OPEN
… vil styrke konkurrencemiljøet ved vores internationale kvalifikationsstævne. Dermed skabes
bedre forudsætninger for kvalifikation af danske svømmere til internationale mesterskaber og
muligheder for øget profilering af dansk svømmesport.

6. REVISION AF TRÆNERUDDANNELSERNE
… så flere trænere end i dag opnår relevante kompetencer på alle sportslige niveauer, så de kan
virke som aktive trænere eller instruktører for de enkelte klubbers træningstilbud. Det gælder
hvad enten det handler om at styrke kvaliteten og det evidensbaserede arbejde med børn og unge,
talentudvikling, eliten på internationalt niveau eller de ledelsesmæssige kompetencer i klubberne.
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OPFØLGNING OG EVALUERING
Opfølgning og evaluering – summativ såvel som formativ – på mål og handlinger i ”Fra stolte resultater
til nye fælles ambitioner” sker regelmæssigt gennem perioden 2017-2020 af Sportsafdelingen i samarbejde med Dansk Svømmeunions bestyrelse.
I styregruppen mellem Dansk Svømmeunion og Team Danmark vil de dele af strategi og handleplanen,
der indgår i masterplanen for dette samarbejde, tillige blive drøftet og evalueret.
Dertil vil status på strategi og handleplanen bliver gennemgået på Sportsafdelingens områdemøde 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.

Dansk Svømmeunion er en del af
Danmarks Idrætsforbund
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