FORRETNINGSORDEN
FOR SPORTSAFDELINGEN
1.
Dansk Svømmeunion har en Sportsafdeling der varetager alt
arbejdet med den nationale og internationale konkurrence
svømning.

2.
Sportsafdelingen refererer til en styregruppe sammensat af
medlemmer fra Dansk Svømmeunions bestyrelse og fra Team
Danmark. I det daglige forankres elitearbejdet i en arbejdsgruppe,
hvor blandt andet Team Danmark har plads.

3.
Sportsafdelingen ledes af sportschefen.

4.

De tre udvalgsledere (Dommer-, Master- og Stævneudvalg) har
stemmeret til personvalg på områdemødet. Dog er det i Stævne
udvalget vicelederen, der har stemmeretten på områdemødet, da
lederen er ansat. Hver deltager på områdemødet kan ikke både
stemme som udvalgsleder og forening.
I øvrigt gælder de samme regler med hensyn til stemmeberettigelse og stemmeafgivelse som til generalforsamlingen.
På områdemødet kan drøftes sportschefens årsberetning,
orientering fra udvalgene samt strukturen og indholdet i de
arrangementer, der tilbydes forenin-gerne (turneringsbestemmel
ser, mesterskabsbestemmelser, stævne- og landsholdsaktiviteter
med videre).

I forbindelse med unionens generalforsamling holdes der et
områdemøde for konkurrencesvømningen. Områdemødet for
afdelingen afholdes tidsmæssigt samtidig med Dansk Svømme
unions andre sportslige sektioners områdemøder.

Forslag til personvalg kan fremsættes af bestyrelsens medlem
mer, afdelingen og medlemsforeningerne. Fristerne for frem
sættelse af forslag er de samme som til generalforsamlingen.

Dagsorden for områdemødet skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Sportschefens årsberetning
3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for afdelingen
4. Orientering om afdelingens økonomi
5. Valg af udvalgsmedlemmer
a. To udvalgsmedlemmer til Stævneudvalg (en klubleder og
en klub-træner) for en to-årig periode.
b. En leder af Dommerudvalget (hvert andet år i ulige år) for
en to-årig periode.
c. To medlemmer af Dommerudvalget for en to-årig periode.
d. En leder af mastersudvalget (hvert andet år i ulige år) for
en to-årig periode.
e. Et medlem til Mastersudvalget for en to-årig periode.
6. Eventuelt

Sportsafdelingens samarbejdsgrupper og udvalg er:
a. Styregruppe
b. Arbejdsgruppe
c. Stævneudvalg
d. Dommerudvalg
e. Mastersudvalg

Møde- og taleret på områdemødet har bestyrelsen, de nedsatte
underudvalg og grupper, afdelingens ansatte samt medlemmer af
enhver forening, der er ordinært medlem af Dansk Svømmeunion.

Arbejdsgruppens formål er at forankre og udfylde Sports
afdelingens målsætninger i det daglige arbejde med landshold og
NTC i et formaliseret samarbejde med Team Danmark. Rammerne
for arbejdsgruppen udstikkes af styregruppen. Arbejdsgruppen
består af sportschef, cheflandstræner, NTC-træner, land
stræner(e) og Team Danmark konsulent.

Foreninger, der har haft afdelingens aktivitet på programmet
inden for det seneste kalenderår, har stemmeret til personvalg på
områdemødet med 1 stemme hver.

5.

6.
Formål og sammensætning af Sportsafdelingens
samarbejdsgrupper og udvalg er:
Styregruppen leder overordnet set Sportsafdelingen og sports
chefen refererer politisk til denne gruppe. Styregruppen består
af aktivrepræsentant, Team Danmarks direktør, Team Danmarks
konsulent for svømning, Dansk Svømmeunions formand, menig
bestyrelsesmedlem fra Dansk Svømmeunions bestyrelse, Dansk
Svømmeunions direktør og sportschef.
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Stævneudvalgets formål er at udvikle og afvikle al logistik
relateret til alle mesterskaber, stævner og turneringer - nærmere
betegnet eksempelvis stævnekoncepter, der er klart langsigtede
og sammenhængende i forhold til principperne i det aldersrela
terede træningskoncept (ATK) og i forhold til hensigtsmæssig
udvikling for klubberne. En del stævner og turneringer udvikles
og afvikles i samarbejde med Medlems- og Udviklingsafdelingen
og de regionale aktivitetsudvalg. Stævneudvalget består af en
sportschef, som er leder, to valgte personer, der er ansatte klub
trænere, to valgte personer, der er elite/konkurrenceansvarlige ledere i en klub. Derudover har landstræner, talentansvarlig
og sportskoordinator fast plads i udvalget. En af de fire klub
repræsentanter vælges til viceleder. En leder og en træner vælges
i ulige år, og en af hver i lige år. Alle vælges for to år.
Stævneudvalget skal derudover tilknytte en række stævnekoordi
natorer. Stævnekoordinatorerne er ansvarlige for stævner blandt
andet i forhold til tilmeldinger og opsætning af program samt at
afvikling sker i henhold til mesterskabsbestemmelserne.
Sportschefen er ansvarlig for kontakten til Medlems- og Udvik
lingsafdelingen og til de regionale aktivitetsudvalg. I forhold til de
regionale aktivitetsudvalg er Sportsafdelingens talentansvarlig
medansvarlig.
Dommerudvalgets formål er at påsætte unionsoverdommere ved
nationale mesterskaber i Danmark, efteruddannelse af unions
dommere samt bedømmelse og efterbedømmelse med henblik
på nye dommere til unionsdommer-listen. Herudover afholder
udvalget dommerseminarer og møder. Dommerudvalget indstiller
unionsdommere til internationale lister i LEN og FINA samt
indstiller officials til internationale mesterskaber. Dommerud
valget består af en leder og fire medlemmer. Fire af disse er også
geografiske kontaktpersoner. Lederen af Dommerudvalget og et
medlem fra øst og et medlem fra vest vælges i ulige år. De øvrige
medlemmer i lige år. Lederen af Dommerudvalget skal være
unionsdommer.
Mastersudvalgets formål er at afholde unionens regionale,
nationale og nordiske ma-stersmesterskaber. Herudover har
Mastersudvalget ansvaret for at vedligeholde nationale mastersrekordlister. Udvalget udøver også en koordinerende rolle
vedrørende Masters-svømmeres tilmelding til internationale
mesterskaber. Udvalget består af en leder og af to menige med
lemmer. Et medlem er valgt fra øst og et medlem er valgt fra vest.
Skillelinjen går ved Storebælt. Lederen og et menigt medlem
vælges i ulige år. Et medlem vælges i lige år.

Sportschefen er ansvarlig for kontakten til de frivillige personer
tilknyttet Sportsafdelingens udvalg og grupper samt ansvarlig for
rekruttering og udvikling af disse.

7.
Sportsafdelingens overordnede opgaver er:
a. Udvikle landsholdssvømmere og miljøerne omkring dem frem
mod at kunne vinde medaljer ved alle internationale langbane
mesterskaber.
b. Samarbejde med Team Danmark.
c. Uddanne og udvikle svømmerne i landsholdgrupperne så
værktøjerne er på plads ek-sempelvis i forhold til kost og
ernæring, skadesforebyggelse, idrætspsykologi og mulig
hederne for kombination af eliteidrætskarriere med job og
uddannelse.
d. Kommunikere og vedligeholde relationer med relevante
klubber i eliteklubnetværk og med klubber, der har svømmere i
landsholdsgrupperne.
e. Drive og udvikle NTC så den daglige træning og sparring
foregår efter højeste internationale standard.
f. Tilse at landsholdssvømmerne træner efter international
målestok samtidig med, at der en plan for svømmernes job- og
uddannelsessituation på kort og lang sigt.
g. Inddrage den seneste viden fra forskere og Team Danmarks
eksperter i den daglige træning.
h. Udvikle og afvikle alle mesterskaber samt visse stævner og
turneringer.
i. Udarbejde sammenhængende kravtider og kriterier for
udtagelse til nationale og internationale arrangementer.
j. Vedligeholde regler for licenser og startfællesskaber.
k. Sikre, at der er tidssvarende stævneafviklingssystemer og
eltid til rådighed for såvel union, regioner og klubber.
l. Opsamle resultater og bearbejde disse med henblik på
udarbejdelse af ranglister og registrering af rekorder.
m. Faglig ansvarlig for konkurrencetræneruddannelserne.
n. Påpege øvrige uddannelsesbehov overfor Medlems- og
Udviklingsafdelingen samt del-tage i markedsføring af kurser
med videre, der vedrører Sportsafdelingen.
o. Vedligeholde dommersystem og dommerbedømmelsessystem.
p. Påsætte dommere og startere ved mesterskaber samt indstille
kandidater til FINA/LEN lister.
q. Vedligeholde nålesystem.
Forretningsorden for sportsafdelingen justeres af Dansk Svømme
unions bestyrelse hvert fjerde år i forbindelse med påbegyndelsen
af en ny olympiade.
Oktober, 2015

Hvert udvalg kan efter aftale med sportschefen frit tilknytte en
eller flere ressourcepersoner. Personer, der skal kunne supplere
udvalgets kompetencer og løfte konkrete opgaver.
Sportsafdelingen kan udover anførte udvalg og grupper og efter
godkendelse af styregruppe etablere nye udvalg, grupper og
underudvalg.
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