
Forretningsorden, disciplinudvalget for 
udspring under Dansk Svømmeunion 
Denne forretningsorden gælder for disciplinudvalget for udspring, nedsat af Dansk Svømmeunion 

under §11.6 i forbundets vedtægter af 29. april 2017. 

Denne forretningsorden er ændret ved det ordinære disciplinudvalgsmøde den 5. februar 2018 og 

indstillet til godkendelse af Dansk Svømmeunions bestyrelse. 

Denne forretningsorden er godkendt af bestyrelsen for Dansk Svømmeunion den 10. marts 2018 
med en mindre præcision. 

Denne forretningsorden er offentliggjort på Dansk Svømmeunions hjemmesiden den 20. april 2018. 

Disciplinleder 
Disciplinlederen vælges på dialogmødet for ét år af gangen. Disciplinlederen vælges ved simpelt 

flertal blandt de fremmødte. 

Fratræder disciplinlederen mellem to dialogmøder udpeger disciplinudvalget en fungerende leder. 

Disciplinlederen repræsenterer disciplinudvalget som sparringspartner for de personer i Dansk 

Svømmeunion der repræsentere disciplinen i forhold til andre idrætsforbund f.eks. DIF, Team 

Danmark, DGI, NSF, LEN og FINA. 

Udvalgets medlemmer 
Udvalgets medlemmer varetager sportens overordnede interesser og repræsentere ikke holdninger 

for specifikke klubber eller andre aktører. 

Disciplinudvalget kan optage et frit antal medlemmer. 

Disciplinudvalget anser syv medlemmer med mangfoldighed blandt interesser og tilhørsforhold for 

optimalt. 

Disciplinudvalget kan optage medlemmer på dialogmødet og på udvalgsmøder. 

Optag af nye medlemmer sker ved simpelt stemmeflertal på det optagende møde. 

Et optaget medlem fortsætter i udvalget indtil vedkommende melder sin afgang via email til 

disciplinlederen. 

Et medlem som igennem længere tid ikke kan opfylde sine forpligtelser over for disciplinudvalget 

kan ekskluderes fra udvalget efter indstilling fra disciplinlederen til SVØM’s bestyrelse. 

Kompetence 
Disciplinudvalget varetager sportens overordnede forvaltning, med reference til udviklingschefen i 

Dansk Svømmeunion. 

Disciplinudvalget har ansvaret for at planlægge og gennemføre det årlige dialogmøde. 

Disciplinudvalget har ansvaret for at vedligeholde mesterskabsbestemmelserne for disciplinen, samt 

planlægge og afvikle danske mesterskaber. 



Disciplinudvalget er ansvarlig for at udarbejde en flerårig målsætningsplan for udspringssporten som 

udmønter bestyrelsens politiske program, giver målsætninger for arbejdsgrupperne og retning for 

samarbejdet med M&U afdelingen. 

Dialogmødet 
I udgangspunktet indeholder dagsordenen for dialogmødet, som minimum, følgende punkter: 

• Disciplinlederens beretning 
• Valg af disciplinleder for det kommende år 
• Supplerende optag af medlemmer til udvalget 
• Dialog om den flerårige målsætningsplan 

Forretningsorden 
På det konstituerende møde skal disciplinudvalget gennemgå sin forretningsorden. 

Disciplinudvalget kan ved ethvert møde beslutte at fremsætte ønske om ændringer til sin 

forretningsorden, de fremsendes til SVØM’s bestyrelse for godkendelse jf. vedtægternes §11.9. 

Forretningsordenen suppleres af ét bilag som opregner udpegede arbejdsgrupper og nedsatte 

projekter. Bilaget vedligeholdes af disciplinudvalget og kræver ikke bestyrelsens godkendelse. 

Disciplinudvalgets møder 
Disciplinudvalgets møder indkaldes af disciplinlederen. 

Disciplinlederen tilsikre at der udarbejdes referat af møderne. Referatet tilsendes svoem@svoem.dk 

senest syv kalenderdage efter mødet. 

I forhold til årets gang i disciplinen anbefales det, som minimum, at afholde fire årlige møder. 

April/maj Konstituerende møde, umiddelbart efter dialogmødet. 
Fastsættelse af datoer for de efterfølgende møder 

August/september Ordinært møde 
Budget for det kommende kalenderår 

November/december Ordinært møde 
Kalender for det kommende kalenderår 

Januar/februar Ordinært møde i forbindelse med Tværgående Forum. 
Forbered dialogmødet 

Arbejdsgrupper 
Disciplinudvalget kan oprette arbejdsgrupper som i praksis udfører konkrete opgaver. 

Disciplinudvalget giver arbejdsgrupperne kompetence til at løse deres tildelte arbejdsopgaver. 

Arbejdsgrupperne kan indbringe forslag til behandling i disciplinudvalget. Ændring af 

mesterskabsbestemmelser samt udpegning af landstrænere skal altid forelægges disciplinudvalget. 

Deltagelse i LEN eller FINA arrangementer varetages i en elite-arbejdsgruppe som har 

udviklingschefen som leder. 

M & U afdelingen kan nedsætte arbejdsgrupper i forbindelse med projekter for disciplinen. M & U 

udpeger arbejdsgruppens leder og holder disciplinudvalget orienteret. 



Bilag 
Bilag med arbejdsgrupper og projekter under disciplinudvalget for udspring. 

Opdateret februar 2018. 

Arbejdsgrupper 
Disciplinudvalget har oprettet følgende arbejdsgrupper: 

Bredde-arbejdsgruppen Breddearbejde med fokus på årgangsudspringere på et 
niveau indtil de har en konkurrencedygtig 
årgangsgruppeserie 

Talent- og landshold-arbejdsgruppen Konkurrenceudspring med FINA definerede seriekrav, 
herunder afviklingen af danske mesterskaber og 
international repræsentation til og med niveauet for 
Nordiske Mesterskaber 

Masters- og high diving-
arbejdsgruppen 

Breddearbejde og konkurrenceudspring med fokus på 
masters og pre-masters samt al aktivitet indenfor high 
diving 

 

Projekter 
Projekter der afvikles i regi af Medlems- og Udviklingsafdelingen 

Projekt Indhold Projektleder 

Ta’ Springet Dedikeret udspringsuddannelse for at 
starte udspring i eksisterende 
svømmeklubber 

Mette Skat Nielsen / 
Mads N. Andersen 

Christiansborg Rundt Udspring indgår som et side-event Victor Valore 

AquaSchool Løbende udbygges med materiale 
dækkende udspring 

Tobias Marling 

YouTube kanal for udspring Online community for at fremme 
udspring 

Mette Skat Nielsen / 
Mads N. Andersen 

 


