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FORORD
SVØMNING OG VANDAKTIVITETER
BEVÆGER DANMARK
Det er titlen på Dansk Svømmeunions politiske program for 2017 til

Det politiske program for 2017-2020 skal endvidere bidrage til at

2020. Bevægelse er den glæde, vi opnår ved at dyrke vandaktiviteter

opfylde DIF’s overordnede mål om at:

sammen.Bevægelse er den fysiske aktivitet i svømning, der gør os

•

Opnå verdens højeste idrætsdeltagelse

sunde og forebygger sygdomme. Vi bliver bevæget og stolte over

•

Fremme idrættens betydning i samfundet

danske atleter, der klarer sig godt til OL, VM og andre internationale

•

Skabe idrætstilbud med høj kvalitet

mesterskaber.

•

Udvikle frivilligheden i idrætten og i Danmark

•

Sikre et mangfoldigt idrætsbillede

•

Arbejde visionært med talent- og eliteudvikling.

Svømning er en motorisk færdighed, som alle børn har ret til at lære,
og denne bevægelse redder liv.

Dansk Svømmeunions politiske program består af to dele:
Vi har vedtaget et ambitiøst politisk program, fordi vi i endnu højere

I første del beskriver vi vores vision for Dansk Svømmeunion og vores

grad vil være med til at bevæge Danmark i de kommende år.

rolle i dansk idræt frem mod 2020.

Vi håber, at det politiske program vil være til inspiration for alle

I anden del udpeger vi fem politiske fokusområder, som i væsentlig

landets svømmeklubber, og at programmet kan være med til at skabe

grad skal være med til at realisere de overordnede mål.

en fælles rød tråd og udvikling i hele SvømmeDanmark. I Dansk

Fokusområderne er:

Svømmeunion er vi meget lydhør over for vores medlemsklubber, og

• Kvalitet: Det gode svømmeliv

det er vigtigt for os, at det politiske program afspejler vores klubbers

• Samarbejde: Vi gør det ikke alene

interesser og behov. Flere af indsatsområderne i programmet er derfor

• Elitesvømning: Fra stolte resultater til nye fælles ambitioner

opstået efter direkte ønske fra vores medlemsklubber. Det politiske

• Faciliteter: Bedre fysiske rammer for svømning og vandaktiviteter

program er nemlig i høj grad inspireret af en medlemsundersøgelse

• Vandsikkerhed: Red, leg og vind.

blandt vores klubber (foretaget af TSE Consulting i 2015), hvor det
blev klart, hvilke områder vores medlemsklubber mener, vi skal

I det politiske program viser vi den udviklingsvej, vi ønsker for

arbejde med fremadrettet. Ydermere blev centrale områder i det nye

Dansk Svømmeunion. Vi vil værne om idrættens værdier og sikre

politiske program drøftet med kernefrivillige i Dansk Svømmeunion

gode rammer at dyrke vandaktiviteter i. Vi vil give mulighed for, at

på Tværgående Forum 2016. Vi har således på bedste vis forsøgt at

man kan involvere sig og sikre, at vores tilbud er attraktive, fleksible

involvere både klubber og frivillige i processen om tilblivelsen af

og mangfoldige.

programmet.
Det forpligter at være det andet største specialforbund i Danmarks
Idrætsforbund (DIF) og varetage interesserne for omkring 186.000

Bestyrelsen

medlemmer og godt 290 klubber.

Dansk Svømmeunion
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DEL1: SVØMNINGENS
BETYDNING I DANMARK
Svømning som sport og vandsikkerhed skal styrkes.

de frivillige og styrke klubbernes arbejde med at engagere flere

Svømning bevæger Danmark.

frivillige og gerne i større og stærkere klubber.

VISION
Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation.

VÆRDIER

Vi påtager os som specialforbund et massivt samfundsansvar.
Samfundsnytteværdi har svømning altid haft, men vi har behov
for at synliggøre og arbejde tydeligere med den del.
Vi vil i de kommende år forstærke svømningens betydning i samfundet ved at få endnu flere danskere til at dyrke svømning og

Vi vil optræde og anerkendes som en idræt, der:

vandaktiviteter både i og uden for klubberne, og sikre at svømning

•	Er professionel og ambitiøs; som individ og som union stiler vi

anerkendes som en grundlæggende færdighed på linje med at kunne

mod høje mål.

gå, løbe og cykle: Alle skal lære at svømme.

•	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.

I løbet af perioden 2017-2020 vil Dansk Svømmeunions bestyrelse
revurdere unionens vision og værdier.

• 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.
•	Redder liv; vi lærer danskerne at svømme, og vi
uddanner livreddere.

VISION 25-50-75 – EN VISION FOR ET IDRÆTSAKTIVT DANMARK
Betydningen af en høj idrætsdeltagelse kan ikke overvurderes. DIF er
derfor gået sammen med DGI i et historisk samarbejde om at skabe et

Vi vil måle vores vision på, om:

idrætsaktivt Danmark.

•	Vi løbende udvikler os, så vi har en af de tre bedste udviklingstendenser i antallet af medlemmer og antallet af medlemsklubber.
•	Vi har nemt ved at rekruttere de mest kvalificerede frivillige og
ansatte.

De har en vision for Danmark, hvor 75 pct. af den danske befolkning
er idrætsaktive i 2025, og 50 pct. af befolkningen er medlem af en
idrætsklub.

•	Vi, som idrætsorganisation, er den mest foretrukne samarbejdspartner 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

Det tillægges stor værdi for det enkelte menneske at være idrætsaktiv
sundhedsmæssigt og socialt. Samtidig har det en helt særlig værdi,
når man er idrætsaktiv i en klub. Her trives og udvikles det sociale
fællesskab, som også er med til at sikre en varig idrætsudøvelse.

internationale resultater.
Visionen betyder, at 325.000 flere danskere skal blive medlemmer
Vi vil frem mod 2020 sætte indsatser i gang, som konkret leverer på

af en idrætsklub, og 600.000 flere danskere skal være idrætsaktive.

de målsætninger, vi har i det politiske program.

Denne vision ønsker Dansk Svømmeunion at understøtte.

I hjertet af vores interessevaretagelse er de frivillige ledere, trænere

Med afsæt i den fælles vision mellem DIF og DGI samt med udgangs-

og hjælpere i vores klubber. Frivilligheden er under forandring, og vi

punkt i et ønske fra vores medlemsklubber (klubanalysen udarbejdet

vil sikre, at det fortsat er attraktivt at være frivillig leder og træner

af TSE Consulting, 2015) indgår Dansk Svømmeunion i 2017 et tættere

via implementering af vores frivillighedsstrategi. Vi vil talentudvikle

samarbejde med DGI. Flere klubber har peget på, at vi bør arbejde
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mere sammen om for eksempel uddannelse og kurser. Også politisk

Vi har samarbejdet med og vil fortsat gøre det med kommuner og

arbejde i forhold til bekæmpelse af klubbernes ventelister samt mere

klubber om inklusionsprojekter og sociale indsatser. Vi vil fortsat

vandtid har været i spil som samarbejdsområder fra bestyrelsens side.

arbejde politisk på større inklusion af parasvømning i klubberne og

Første samarbejdsområde mellem DGI og Dansk Svømmeunion bliver

centralt i unionen. Og vi vil også de næste fire år arbejde sammen

derfor i fællesskab at skabe en klarere og bedre uddannelsesstruktur

med Novo Nordisk og Julemærkehjemmene om overvægtige børn.

til gavn for de danske svømmeklubber. Samarbejdet har til formål at

Igennem samarbejdet med TrygFonden om: Alle skal lære at svømme

højne kvaliteten af de udbudte uddannelser, og sikre at endnu flere

projektet, bidrager vi med både svømmeduelighed, bevægelse, skole-

trænere og instruktører i de danske svømmeklubber uddannes.

svømning samt et forskningsprojekt: Hvilken alder og hvilken stilart

Herudover skal samarbejdet medvirke til at gøre det nemmere for

der er mest optimal, når børn skal lære at svømme?

svømmeklubberne at finde de relevante uddannelsestilbud.
Samarbejdet med DGI omkring uddannelse skal ses som første trin
af en række trin på vej mod et muligt fælles visionsprojekt.

DANSK SVØMMEUNION SOM OFFENSIV MENINGSDANNER
Dansk Svømmeunion er interesseorganisation og talerør for svømme-

SAMARBEJDET MED DGI

klubberne.

Visionen er et skift for DIF, hvor de ikke blot indgår i et historisk

Vi vil i højere grad også have en stemme i DIF, Team Danmark og

partnerskab med DGI, men hvor de samtidig tager et medansvar for

offentligheden på vegne af vores klubber. Det er en naturlig følge

danskernes idrætsdeltagelse også uden for klubregi.

af Dansk Svømmeunions position i DIF med vores mangfoldighed,
størrelse, sportslige resultater, breddesvømning og samfundsansvar i

De understreger dermed, at de ikke kun er interesseorganisation for

forhold til svømmeduelighed og vores redningstjeneste.

foreningsidrætten. De er også interesseorganisation for idrætten i
Danmark bredt set. Dette paradigmeskifte bør italesættes i Dansk

At være et af DIF’s største specialforbund er både et privilegium og en

Svømmeunion og blandt klubberne. Vi har et åbenlyst eksempel på

forpligtigelse. Vi vil sætte idrætspolitiske dagsordner og deltage i den

en aktivitet i Dansk Svømmeunion, hvor vi siden 2006 har arrangeret

idrætslige debat i DIF og i den offentlige debat med klare holdninger

åbent vand aktiviteter sammen med klubberne for både medlemmer

og værdier. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politik for

og ikke-medlemmer af klubberne. Åbent vand er et eksempel på

kommunikation vil vi løbende udvikle strategier for at fortælle om de

en aktivitet, hvor Dansk Svømmeunion blandt andet rammer et

utallige aktiviteter i klubberne, skolerne og andre arenaer.

segment, som vi ikke ser så meget i klubberne nemlig: unge, voksne
og 60+. Vi anser endvidere åbent vand som en aktivitet, der bør

Dansk Svømmeunion er også en vidensorganisation. Vi samler

godkendes af DIF. I forbindelse med denne proces er der vedtaget

dokumentation, som kan kaste lys over udfordringer og muligheder

en åbent vandstrategi, der skal implementeres i de kommende år.

i klubber og kommuner og andre. Eksempler på dokumentation er
svømmeduelighedsanalyser, lønanalyser for klubberne og det alders-

POLITISK ANERKENDELSE AF IDRÆTTENS VÆRDI
FOR DET DANSKE SAMFUND

relateret træningskoncept version 2.

Idrætten har en massiv samfundsmæssig og samfundsøkonomisk
værdi. Det viser en række analyser og undersøgelser.
Hertil kommer, at idrætten har vist sit store værd i forhold til indsatser på en række andre politikområder, hvor det ikke er muligt at
sætte kroner og ører på den store værdi, som idrætten og klublivet
bidrager med.
Det gælder idrætten som middel til integration og inklusion i udsatte
boligområder. Idrætten som vej til øget indlæring i folkeskolen.
Idrættens bidrag til at skabe sociale relationer og en god hverdag
for mennesker med handicap og for udsatte grupper.
I Dansk Svømmeunion har vi også bidraget positivt til det danske
samfund og vil fortsat gøre det.

MANGFOLDIGHED I DANSK SVØMMEUNION
Vi rummer børnene, motionisterne, talenterne og
de olympiske atleter.
Udover svømning udgøres Dansk Svømmeunion også af de
fire discipliner: Synkro, udspring, vandpolo og livredning,
hvoraf flere af disciplinerne har flere medlemmer end andre
specialforbund i DIF.
I 2016 deltog over 5000 børn på AquaCamp, 3600 motionister ved åbent vandeventen TrygFonden Christiansborg
Rundt. Derudover havde vi i 2016 to danske udspringere
med til senior EM for første gang i mange år og intet mindre
end 15 svømmere kvalificeret til OL i Rio.
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DANSK SVØMMEUNION VÆRNER
OM IDRÆTTENS VÆRDIER OG
INTEGRITET
Vi støtter DIF’s grundlæggende synspunkt, at idrætten er en del

Som svømmeklubbernes interesseorganisation medvirker Dansk

af samfundet, hvori det har sin autonomi. Vi vil fortsat selv kunne

Svømmeunion primært i projekter, der har fokus på vores klubbers

bestemme og styre dels reglerne i idræt, dels måden idrætsorgani-

interesser. Som eksempel på dette kan nævnes Alle skal lære at

sationerne og den frivillige idræt skal ledes på.

svømme projektet, hvor den viden, vi får via analysearbejdet i
projektet, også gerne skal komme vores medlemmer til gode. Ved

Respekt for modstanderne, idrættens regler overfor dommerne skal

at se på svømning i et bredere perspektiv får vi genereret ny viden

overholdes af alle, uanset om man er begyndersvømmer eller deltager

og skabt opmærksomhed på svømning, hvilket også styrker landets

ved de olympiske lege. Det sker i langt de fleste tilfælde, og vi vil

svømmeklubber. Alle skal lære at svømme er dermed, trods et stort

insistere på, at alle skal leve op til disse grundlæggende værdier i

fokus på skolesvømning, med til at udvikle klubsvømning ved for

idrætten.

eksempel at undersøge, hvilken stilart man bedst lærer som den

SVØMNING FOR ALLE

første, og hvilken alder det er mest optimalt at lære at svømme ved.

Idrættens værdimæssige fundament går vi ikke på kompromis med.

Mangfoldighed er også de forskellige formål, man hver især kan have

Svømning skal derfor kunne rumme alle, og vi accepterer ingen form

med at dyrke svømning, og som alle er legitime og en del af værdi-

for diskrimination. Alle skal have mulighed for at dyrke svømning

grundlaget: glæden og legen, bedre sundhed, det sociale element,

uanset køn, alder, etnisk og social baggrund, religiøs overbevisning

konkurrencen, dygtiggørelsen og perfektionen. Eller en kombination

eller seksuel observans.

af det hele.

Det er en kerneopgave for Dansk Svømmeunion at sikre en høj grad

Svømmeklubberne og deres frivillige organisering indeholder særlige

af mangfoldighed.

værdier: De involverede får personlige kontakter og kompetencer,
opnår demokratisk læring og indgår i et inkluderende fællesskab

Mangfoldigheden afspejles i vores mange forskellige aktiviteter
for primært vores medlemmer, men også for de selvorganiserede.
Medlemmerne spiller vandpolo, svømmer, dyrker udspring og synkro,
lærer livredning og vandsikkerhed og svømmer i åbent vand. Vi vil
også fremadrettet sikre et mangfoldigt tilbud til svømmeklubber,
skoler mv. og i højere grad være åben over for nye idrætstendenser
for at kunne give plads til den enkelte uanset forudsætninger og
interesser.
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DANSK SVØMMEUNION BIDRAGER
TIL UDVIKLING AF INTERNATIONAL
SVØMNING OG LIVREDNING
Åbent vand Underviserprøven henvender sig til undervisere og

Her var der fokus på at inspirere hinanden på breddeområdet. Vi vil

Dansk Svømmeunion vil bidrage til at udvikle den internationale

også fremover søge deltagelse i EU projekter og andre europæiske

idræt. Med en af verdens mest aktive befolkninger og med dansk

projekter med henblik på at styrke dansk og europæisk svømning.

idræts helt unikke demokratiske og frivillige historie og organisering
har vi meget at byde på i et internationalt perspektiv.

UDVIKLING AF DET OLYMPISKE

Dansk Svømmeunion arbejder kontinuerligt på at få indflydelse på

Dansk Svømmeunion er som medlem af DIF en del af den olympiske

international politik. Når vi gør det, er det fordi, at vi erkender, at

bevægelse. Vi har fem olympiske discipliner: svømning, vandpolo,

den internationale idræt desværre stadig kæmper med demokrati og

udspring, synkro og åbent vandsvømning.

åbenhed.
Det politiske arbejde i forhold til de olympiske fora er en opgave for
Vi tror på, at vi bedst kan ændre tingene indefra, så vi kan påvirke de

DIF at varetage. Så politisk arbejde i forhold til OL er for Dansk Svøm-

internationale forbund med de værdier, vi står for. Åbenhed, gennem-

meunions vedkommende naturligt rettet mod de øvrige olympiske

sigtighed og demokrati er essentielt, hvis idrætten skal bevare sin

specialforbund og DIF.

integritet og troværdighed. Dansk Svømmeunion vil også arbejde for

OL har enorm fascinationskraft og er det ultimative at deltage i for

bæredygtige idrætsbegivenheder.

de fleste atleter. OL har den højeste kendskabsgrad i verden sammen
lignet med andre sports eller kulturbegivenheder. Og hele 93 pct.

Dansk Svømmeunion har derfor en målsætning om at ville styrke sit

kender på tværs af geografi, køn og alder de olympiske ringe.

internationale samarbejde og netværk.
De olympiske værdier som fairplay, venskab og det at yde sit bedste
Dansk Svømmeunion har indgået i et EU projekt sammen med

er en del af DIF’s og Dansk Svømmeunions DNA i forhold til både

svømmeforbundene fra Holland, Storbritannien, Tyskland og Frankrig.

talentudvikling, bredde og elite

OL FOR SKOLEBØRN
Skole OL holder det olympiske varmt året rundt
i Danmark. Og fra 2017 kommer svømning også med i
denne aktivitet. Skole OL eksponerer OL overfor titusindvis
af børn, der udlever de olympiske værdier som venskab og
fairplay.
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ANTAL OL DELTAGERE FRA
DANSK SVØMMEUNION I NYERE TID
1996:
2000:
2004:
2008:
2012:
2016:

10 svømmere til OL
7 svømmere til OL
6 svømmere til OL
9 svømmere til OL
10 svømmere til OL
15 svømmere til OL
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SÅDAN VIL VI ARBEJDE MED
DET POLITISKE PROGRAM
Med det politiske program har vi sat os en ambitiøs målsætning

Bestyrelse og medarbejdere i Dansk Svømmeunion vil de næste fire

for, hvilken rolle svømning og vandaktiviteter skal spille i det

år arbejde strategisk og målrettet for at nå målene i det politiske

danske samfund, og vi har sat os nogle markante mål for Dansk

program. Dette kan vi kun gøre med hjælp og opbakning fra vores

Svømmeunions arbejde frem mod 2020.

medlemsklubber. Derfor er det vigtigt for os at involvere landets
svømmeklubber i vores arbejde. Vi ønsker fortsat løbende at inddrage

Realisering af så markante mål kræver, at vi kigger indad i egen

og erfaringsudveksle med vores klubber, så arbejdet med det politiske

organisation og ser på, hvordan vi bedst sætter ressourcerne i

program ikke blot omhandler Dansk Svømmeunion, men afspejler

spil. I arbejdet med det politiske program vil vi styrke Dansk

hele SvømmeDanmark.

Svømmeunions profil som politisk interesseorganisation.
Samtidig vil vi udvikle vores rolle som udviklingsorganisation
for svømning og vandaktiviteter i Danmark.
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DEL 2: KVALITET
– DET GODE SVØMMELIV
Dansk Svømmeunion vil være kendt og anerkendt for sin kvalitet.

Det kræver, at både Dansk Svømmeunion og alle landets svømme-

Vi ønsker at tilbyde attraktive svømme- og vandaktiviteter for alle

klubber forholder sig til forskellige målgruppers behov, inddrager ny

aldre – store som små. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat har fokus på

viden og nye trends og opnår synergi på tværs af klubber og eksterne

at udvikle kvaliteten, både i unionen og i vores medlemsklubber.

samarbejdspartnere. Dansk Svømmeunion og vores medlemsklubber
skal udvikle tilbud som et hele, både inden for svømning, åbent vand,

Kvalitet skal forstås i et bredt perspektiv, hvor der tages udgangs-

vandpolo, synkro, udspring og livredning.

punkt i de enkelte målgruppers behov. Vi skal have tilbud, som tilfredsstiller det enkelte medlems behov, hvad enten behovet drejer sig

Med afsæt i de enkelte målgruppers behov og at videreudvikle kva-

om fleksibilitet, at lære/blive bedre til at svømme, at konkurrere, at

liteten og styrke landets svømmeklubber skal Dansk Svømmeunion

dyrke sin sundhed, at være en del af et socialt fællesskab eller noget

være med til at sikre, at Danmark bliver førende, når det handler om

helt andet. Det er individuelt, hvad det enkelte medlem vægter som

det gode idrætsliv i svømning og vandaktiviteter set fra individ-,

kvalitet, og Dansk Svømmeunion ønsker derfor at have en bred vifte

klub- og samfundsperspektiv.

af tilbud og en differentieret tilgang til kvalitet for at kunne imødekomme hele SvømmeDanmarks motions- og træningsbehov.
Dansk Svømmeunion ønsker at fremme danskernes deltagelse i vand
aktiviteter både i og uden for svømmeklubberne. Klubberne skal dog
fortsat være den centrale ramme for udøvelse af vandaktiviteter, men
vi mener, at et øget fokus på svømning og vandaktiviteter generelt vil
kunne sprede ringe i vandet og ”dryppe af” på vores medlemsklubber.
Dansk Svømmeunion ønsker ikke ”blot” at skabe større, men også
stærkere svømmeklubber. Vi tror på, at større og stærkere klubber vil
kunne arbejde mere strategisk og systematisk med at udvikle såvel
klub som svømme- og vandaktiviteter.

BØRN OG UNGE
35 pct. af alle børn dyrker svømning, hvoraf
69 pct. dyrker svømning i svømmeklub.
Dermed er svømning den næststørste foreningsaktivitet
blandt børn, idet 24 pct. af alle børn dyrker svømning i
svømmeklub.
Blandt de 7-9 årige dyrker 50 pct. svømning (både organise-

1+2

DE VOKSNE

ret og selvorganiseret). Andelen falder herefter drastisk. 38

Antallet af voksne idrætsaktive stiger. 15 pct.

pct. af de 10-12 årige dyrker svømning, mens kun 17 pct. af

af alle voksne dyrker svømning, men kun 2,7 pct. dyrker

de 13-15 årige dyrker svømning2. Udviklingen af børne- og

svømning i en svømmeklub1 . Korte crawlkurser og lignende

ungesvømning skal derfor sikres, så den følger med udviklin-

fleksible tilbud er populære blandt voksne.

gen i børn og unges liv.

Pilgaard, M. & Rask, S. (2016): Danskernes motions- og sportsvaner 2016, Idrættens Analyseinstitut.

15

MÅLSÆTNING:

DANSK SVØMMEUNION VIL
SKABE STØRRE OG STÆRKERE
KLUBBER
Dansk Svømmeunion vil understøtte vores medlemsklubbers arbejde

såvel som hos ansatte. Vi vil styrke og udvikle frivillige, både internt

med systematisk at dygtiggøre sig og skabe en professionel tilgang,

i unionen, men også eksternt ved at styrke svømmeklubbers arbejde

der kan styrke driften og engagementet hos frivillige og aktive,

med at engagere flere frivillige.

INDSATSER
Implementering af Frivillighedsstrategi

Kortlægning af klubber med det største udviklingspotentiale

I 2017-2020 vil vi implementere unionens Frivillighedsstrategi, som

Dansk Svømmeunion vil i perioden 2017-2020 gøre en målrettet

har til formål at skabe de mest motiverende, udviklende og givende

indsats for at udvikle de klubber, der har et større potentiale

rammer for frivilligt arbejde i forbindelse med udøvelse af vandidræt

end deres nuværende medlemstal. I første omgang vil der i

i Dansk Svømmeunion.

2017-2018 blive foretaget en kortlægning af hvilke klubber,
der i forhold til deres opland er små/mindre velfungerende.

I Dansk Svømmeunion, herunder også blandt vores discipliner,

Herefter vil en analyse af klubbernes behov pege på, hvordan

udvalg samt i vores medlemsklubber, skal det være attraktivt og

vi med en central og regional indsats kan udvikle de klubber,

let at være frivillig samtidig med, at det skal være udviklende på

der vil noget mere.

både det faglige og personlige plan.
Implementering af E-læring

Aqua Inspiration

Dansk Svømmeunion vil sikre et højt fagligt niveau hos vores

Dansk Svømmeunions Aqua Konference vil fra 2017 blive

medlemsklubber ved blandt andet kontinuerlig udvikling af

lagt sammen med DGI’s Aqua Convention under navnet

unionens instruktør-, træner- og lederuddannelser. Udarbejdelsen

Aqua Inspiration. Sammenlægningen af de to konferencer

og implementeringen af et E-learnings koncept i 2017-2018 skal gøre

skal sikre åbenhed, læring og samarbejde på tværs af svømme-

det mere tilgængeligt og interessant for vores medlemsklubber at

klubber og organisationer.

uddanne sig. En ny kursusstruktur hos Dansk Svømmeunion samt
en tydeligere arbejdsdeling med DGI på kursusområdet skal desuden

Klubudviklingsforløb i klubber med det største

skabe rød tråd og overskuelighed i de mange kursusudbud på tværs

udviklingspotentiale

af de to hovedorganisationer.

I perioden fra 2018-2020 faciliteres klubudviklingsforløb i
de klubber med størst udviklingspotentiale, som ønsker at
videreudvikle sig.
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MÅLSÆTNING:

DANSK SVØMMEUNION VIL
VÆRE DRIVKRAFT FOR
UDVIKLING AF DISCIPLINERNE
Dansk Svømmeunion vil gøre deltagelse i vandaktiviteter relevant for

Vi vil sikre udvikling af kernetilbuddene inden for træning, stævner

flere. Vi vil indtænke nye idrætstendenser og udvikle disciplinerne, så

og uddannelse, så vi både motiverer dem, der allerede er medlem af en

de bliver attraktive for klubber, trænere og medlemmer. Det skal være

svømmeklub, og dem som endnu ikke er det.

muligt at dyrke alle discipliner, uanset alder og niveau.

INDSATSER
Udbredelse af Ta’ Springet

Udspring eliteprojekt

I perioden 2017-2020 vil vi udbrede Dansk Svømmeunions populære

Vi vil analysere udspringssportens udvikling med henblik på

Ta’ Springet koncept (udbredelse og uddannelse inden for udspring)

mulighederne for et konkret OL projekt og samtidig arbejde for

til også at omfatte de øvrige discipliner: vandpolo, synkro, livredning

en langsigtet udvikling af udspringssporten.

og åbent vand.
Ny organisering af sektionerne

Implementering af åbent vand strategi

Vi vil i perioden 2017-2020 – i samarbejde med de sportslige sekti-

Vi vil implementere vores åbent vandstrategi, som har til formål

oner – gennemføre en ny organisering af de sportslige discipliner.

at sætte fokus på, hvordan vi i samarbejde med vores medlems-

Organisationsændringen skal blandt andet medføre:

klubber kan styrke åbent vandsvømning som aktivitet.

•	Disciplinerne placeres organisatorisk på linje med de regionale
aktivitetsudvalg. De vedtager en forretningsorden og afholder

Åbent vandstrategien skal sikre, at vi følger med udviklingen

mere uformelle årlige dialogmøder.

inden for åbent vandsvømning og samtidig medvirke til, at

•	Der etableres arbejdsgrupper på tværs af administrationen og de
sportslige sektioner i forhold til udvikling og elite.

åbent vandsvømning godkendes som aktivitet på linje med
Dansk Svømmeunions øvrige aktiviteter.

•	Disciplinudvalg skal fremadrettet fokusere på landshold, sportslig
træneruddannelse, dommeruddannelse, samlinger og turneringsdrift.
• Ny støttestruktur:
-

Grundstøtte (sektionsdrift)

-

Landsholdsstøtte (landshold og elite)

-	Udviklingsstøtte. Medlems og Udviklingsafdelingen skal
være opsøgende til de enkeltes aktiviteter og sætte udvikling
i gang, hvor der er vilje, og hvor det passer ind i den samlede
strategi.
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MÅLSÆTNING:

DANSK SVØMMEUNION HAR
TILBUD TIL DANSKERNE I ALLE
LIVETS FASER
Dansk Svømmeunion vil sikre, at øget fleksibilitet og tilgængelighed
inden for vandaktiviteter samt tilpasning af vores tilbud til forskellige
livsfaser giver danskerne den gode vand- og kluboplevelse.

INDSATSER
København svømmer

Videreudvikling af Den Store Svømmedag

Vi ønsker, at der i forbindelse med EM 2017 sættes ekstra fokus på

Vi ønsker at styrke og videreudvikle Den Store Svømmedag

svømning og vandaktiviteter. 2017 skal være ”Svømningens år”,

blandt andet ved at indarbejde tiltag, der gør ”konkurrencen”

og vi vil via en række aktiviteter og sideevents til EM gøre EM 2017

sjovere lokalt:

interessant, hvad enten man er elitesvømmer i en svømmeklub eller

• Hvem har klubrekorden?

selvorganiseret motionist.

• Hvem er ældste/yngste svømmer m.m.?

Herunder vil vi iværksætte aktiviteter, der skal få flere københavnere
til at svømme frem mod EM i 2017, blandt andet via følgende
fokuspunkter:

Videreudvikling af TrygFonden Christiansborg Rundt

•	Undersøge, hvordan en typisk svømmemotionist ser ud, og hvad

Dansk Svømmeunion vil fortsat tilpasse og videreudvikle

kan motivere dem til yderligere træning.
•	Udvikle samarbejde, der gør det muligt at tilbyde lidt af ”klublivet”,
eksempelvis gennem trænere/”guider” på kanten - uden at det går

TrygFonden Christiansborg Rundt, så endnu flere deltager i
den store åbent vandevent og samtidig får lyst til regelmæssigt
at dyrke svømning og/eller vandaktiviteter.

ud over klubberne.
•	Bruge vores stjernersvømmere til at motivere motionister til mere
svømning.
• Indarbejde teknologi, der kan motivere motionister.
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MÅLSÆTNING:

DANSK SVØMMEUNION VIL
GIVE ALLE BØRN OG UNGE
EN GOD START PÅ ET LANGT
SVØMMELIV
Dansk Svømmeunion vil arbejde for at skabe en aktiv børne- og

tilbud i skoler og andre institutioner. Vi vil også have fokus på,

ungegeneration ved at skabe kvalitet i aktiviteterne i alle de arenaer,

hvordan man med kvalitet og nytænkning kan undgå, at mange

hvor børn og unge møder vandaktiviteter. Vi vil udvikle børne- og

unge stopper med svømning og vandaktiviteter i løbet af tweens- og

ungeidrætten og fremme kvaliteten af vandaktiviteter- og svømme-

teenageårene.

INDSATSER
Fastholdelse af tweens

Videreudvikling af AquaSchool

Dansk Svømmeunion vil fortsat arbejde for, at målgruppen af

AquaSchool skal udvikles, så konceptet bliver endnu bedre for

”tweens” og teenagere bevarer motivationen til at være idræts-

både klubber og skoler. Der skal være fokus på at optimere billed-

aktive i svømmeklubberne.

og videomateriale. Herudover skal platformen fremadrettet inkludere en række tilføjelser blandt andet moduler, hvor brugeren

Der er et stort ønske fra vores medlemsklubber om at udbyde de

hjælpes inden for forskellige temaer som eksempelvis at tilrette-

fire såkaldte ”plus-aktiviteter” (vandpolo, synkro, udspring og

lægge et livredningsforløb eller afholdelse af et mikro stævne.

livredning) i klubregi – blandt andet til målgruppen af tweens.
Vi ønsker derfor at udvikle et koncept for tweens, der har til formål
at gøre det nemt og attraktivt for svømmeklubber at starte nye
vandaktiviteter op. Konceptet skal blandt andet indeholde:
•	Undervisningsmateriale, som klæder svømmetrænere på til at
undervise målgruppen af tweens i nye og anderledes vandaktiviteter.
•	Uddannelse af trænere både i forhold til, hvordan tweens

Implementering af svømning i Skole OL
Klassen Svømmer Langt kombineres fra 2017 med Skole OL.
Konceptet går dermed ind i en ny fase, hvor der skal være fokus
på at nå ud til endnu flere skoler over hele landet. Der skal udarbejdes en attraktiv model for finalestævnet, der skal inspirere
deltagere til at konkurrere inden for en bred vifte af Dansk
Svømmeunions aktiviteter.

fastholdes og i forhold til, hvordan man underviser i nye og
anderledes vandaktiviteter.
•	Hjælp til oprettelse af nye hold (alternativer til banesvømning) i

Markedsføring af AquaCamp
AquaCamp er en hjørnesten i vores breddearbejde. Konceptet

eksisterende svømmeklubber – blandt andet med stort fokus på

begejstrer deltagere og klubber år efter år. En intern undersøgelse

det sociale og fællesskabet.

i 2015 viste, at 94 pct. af de klubber, der benytter konceptet,

•	Events – for eksempel i landets havnebassiner – der skal skabe
opmærksomhed omkring anderledes vandaktiviteter.
•	Klubudviklingsforløb; Hvordan bliver klubben klædt på til at
arbejde målrettet med tweens?

enten er tilfredse eller meget tilfredse. Men der er overraskende
få medlemsklubber, der kender konceptet. I løbet af 2017 skal
der udarbejdes en strategi for at nå ud til endnu flere klubber.
Herudover skal barriererne for at benytte AquaCamp konceptet
kortlægges.
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CASE:

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE
AF TWEENS I GLADSAXE SVØMMEKLUB
I Dansk Svømmeunion forsøger vi gennem projektet ”Vi bevæger
tweens” blandt andet at indsamle og dele ud af de gode erfaringer
med rekruttering og fastholdelse af tweens og unge i landets
svømmeklubber.
I Gladsaxe Svømmeklub har man de seneste år oplevet stor succes
med rekruttering og fastholdelse af tweens. En af årsagerne til
dette er, at klubben er begyndt at udbyde alternative aktiviteter til
den traditionelle banesvømning, for eksempel synkronsvømning,
vandpolo og SwimFit (kombination af svømning, løb og styrketræning – over halvdelen af træningstiden foregår på land).
Klubbens ungdomstilbud er kendetegnet ved progression i tilbuddene, men samtidig et stort fokus på det sociale fællesskab. Således
er klubben på 2,5 år vækstet fra at have blot to medlemmer i alderen
13-18 år til i dag at have hele 170 medlemmer i samme aldersgruppe

Gladsaxe Svømmeklub har i dag en hel ungdomsafdeling, der kører
parallelt med klubbens konkurrenceafdeling, for de unge der ønsker
noget andet end at svømme baner. Klubben har mødt stor opbakning
til de nye ungdomstilbud fra kommunen, som har stillet ekstra vand-

Foto: Jesper Westley

(foruden konkurrencesvømmere).

tid til rådighed.
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SAMARBEJDE
– VI GØR DET IKKE ALENE
Dansk Svømmeunion vil være tegnende og samlende for dansk

Vi vil fortsat arbejde for, at vandaktivitetens rolle i samfundet

svømning og vandaktivitet:

forstærkes. Ikke kun ved at flere dyrker vandaktiviteter, men også

•	For de danske svømmeklubber og for de vandglade

ved at tage et aktivt samfundsansvar. Vi vil bringe vores aktivitet i

danskere bredt set

spil på andre politikområder, og vise hvilken betydning vi kan spille

• For elite- og breddesvømning

for udsatte grupper i det danske samfund. Det er dog ikke en indsats,

• For motions- og konkurrenceaktivitet.

vi kan stå alene med. Som vandaktivitetens interesseorganisation
vil vi søge partnerskaber med både kommuner, ministerier, fonde,

Dansk Svømmeunion er en af de mest mangfoldige og alsidige

virksomheder m.v.

specialforbund, og det vil vi fortsat være. Vi ønsker, at klubberne
skal bevare deres historiske betydning og rolle i dansk idræt og i

Vi vil arbejde med strategisk udvikling i vores organisation. Med

det danske samfund. At fastholde og udvikle klubbernes rolle i

udgangspunkt i rapporten: Fremtidig organisering i Dansk Svømme-

dansk idræt og i det danske samfund kræver, at vi og klubberne er

union fra 20153 vil vi arbejde med de centrale udfordringer, som vores

forandringsparate og udviklingsorienterede.

medlemsklubber har givet udtryk for. De centrale udfordringer er:

Billedet af, at svømning og vandaktiviteter primært foregår i den

•	
Manglende deltagelse på generalforsamling og områdemøder:

lokale klub, er under forandring. Den største vækst i idrætsdeltagelsen

Dansk Svømmeunion ønsker at inddrage vores medlemsklubber

foregår i disse år uden for klubberne. De kommercielle fitnesscentre

mest muligt. Derfor er det vigtigt for os, at et bredt udsnit af klub-

er i vækst, men også en række kommercielle events tiltrækker mange.

ber deltager ved den årlige generalforsamling samt områdemøder.

I Dansk Svømmeunion tror vi på, at denne udvikling er positiv for

Dansk Svømmeunion har i den forbindelse allerede evalueret på

vores betydning i samfundet. Vi ser, at udviklingen åbner en række

tidligere generalforsamlinger på baggrund af en medlemsunder-

nye muligheder for os som organisation og for klubbernes muligheder

søgelse blandt vores klubber for på den måde at finde ud af, hvor-

for at tilbyde og organisere nye og anderledes aktiviteter.

dan generalforsamlingen kan blive mere interessant.

Med afsæt i danskernes ændrede idrætsvaner vil vi lade os inspirere

•	
Klubbernes brug af/deltagelse i Dansk Svømmeunions tilbud:

af udviklingen. Vi vil være nysgerrige og frem mod 2021 åbne os

Dansk Svømmeunion udbyder en række tilbud til sine medlems-

endnu mere ved at indgå samarbejder og nye partnerskaber med

klubber. Tilbuddene varierer fra svømmeskolekoncepter (eksem-

andre idrætsudbydere, og det kan også være med andre kommercielle

pelvis AquaSchool), over trænerkurser til netværksmøder og

idrætsudbydere. Det er ikke nødvendigvis nogen indbyrdes modsæt-

undervisningsmateriale. Vi har set på klubbernes anvendelse af

ning at være aktiv i klublivet og i kommerciel og privatorganiserede

tilbuddene. Der er kun 26-54 pct. af unionens klubber, som har gjort

aktiviteter.

brug af henholdsvis AquaCamp og AquaChamp, og cirka én ud af
fire klubber har brugt AquaSchool. Modsat har næsten tre ud af fire

Det betyder, at Dansk Svømmeunion i årene fremover også vil være

klubber gjort brug af et kursustilbud fra Dansk Svømmeunion,

med til at tage hånd om danskernes vandaktivitetsliv også uden for

mens cirka halvdelen har modtaget undervisningsmateriale og

klubberne. Og vi ser gerne, at klubberne tager denne bold op og har

deltaget i de jævnlige netværksmøder. Vi har også målt på tilfreds-

tilbud, som er relevante for de vandglade danskere – hvad enten de er

heden med Dansk Svømmeunion, og her er tilbagemeldingerne

medlem af klubben eller ej.

gode. De fleste klubber har været tilfredse med vores tilbud.
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TSE Consulting (2015): Fremtidig organisering – Dansk Svømmeunion.
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Mest tilfreds er klubberne med AquaCamp, AquaChamp og Aqua

stævne og turneringsområdet og udvikling af nye aktiviteter).

Konference, som mere end fire ud af fem klubber har været enten

I førnævnte rapport fra 2015 angiver 54 pct. af klubberne, at Dansk

tilfredse eller meget tilfredse med. På baggrund af den relativt lave

Svømmeunion i større eller mindre grad er mest attraktiv for deres

deltagelsesfrekvens og den relativt høje tilfredshed blandt klubberne

klub, mens 18 pct. foretrækker DGI. 27 pct. af klubberne angiver,

er vurderingen, at tilbuddene i stor udstrækning er de rigtige, men

at Dansk Svømmeunion og DGI er lige attraktive. Rapporten peger

at den manglende deltagelse kan forklares i en mangelfuld markeds-

opsummerende på, at Dansk Svømmeunion og DGI er i en konkur-

føring af vores tilbud.

rencesituation. I forlængelse heraf har en række klubber peget på
et ønske om, at Dansk Svømmeunion og DGI samarbejder noget

•	
Samarbejde med DGI:

mere og/eller foretager en arbejdsdeling og/eller lægges sammen.

Cirka tre ud af fire af vores klubber er medlem af både DGI og Dansk

Faktisk mener halvdelen af klubberne, at Dansk Svømmeunion

Svømmeunion. Dansk Svømmeunion og DGI har flere af de samme

og DGI bør arbejde mere sammen for at imødekomme klubbernes

tilbud til klubberne (eksempelvis konsulentbistand, kursusområdet,

behov.
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MÅLSÆTNING:

DANSK SVØMMEUNION VIL
UDFORDRE, STYRKE OG
UDVIKLE KLUBBERNE
Dansk Svømmeunion skal sætte fokus på målrettet konceptudvikling

serede vandaktiviteter. Dansk Svømmeunion skal dermed varetage

med henblik på at tilbyde koncepter og tilbud, som i endnu højere

klubbernes interesser, men også være en relevant organisation for

grad kan fastholde medlemmer i klubberne, men også tilbyde koncep-

alle aktive og vandaktivitetsglade danskere.

ter som kan være relevante for de personer, der dyrker selvorgani-

INDSATSER
Deltagelse på generalforsamling og områdemøder

Samarbejde med DGI

På generalforsamlingen 2017 foretages en række ændringer, der

I slutningen af 2016 blev det vedtaget, at Dansk Svømmeunion:

skal få flere klubber til at deltage; blandt andet vil der være oplæg

•	I 2017 vil arbejde på en fælles konference med DGI

og workshops, der skal sikre, at de deltagende klubber får ny viden
og konkrete redskaber med hjem, som de kan bruge i egen klub.

under navnet Aqua Inspiration.
• I 2017 vil udarbejde fælles kursushæfte med DGI.
•	I 2018 vil have fælles hjælpeinstruktør- og grunduddannelse

Deltagelse i Dansk Svømmeunions tilbud

sammen med DGI.

Vi vil i 2017 og 2018 arbejde målrettet med markedsføring af
Dansk Svømmeunions tilbud. Ved udgangen af 2018 har vi været

Fra 2017 og 2018 indføres der en arbejdsdeling med DGI, således

i berøring – via klubbesøg eller netværksmøder – med samtlige

at DGI bliver fremtidig udbyder af specialuddannelser, Aqua

medlemsklubber med henblik på at markedsføre vores tilbud.

Fitness og instruktøruddannelse i åbent vand.
Fra 2017 indføres der en arbejdsdeling med DGI, således at Dansk
Svømmeunion bliver fremtidig udbyder af officialuddannelse,
livredning og førstehjælp, talent- og elitetræneruddannelse,
Aquaclinic, de sportslige discipliners uddannelse og åbent vandevents.
Fra 2017 arbejdes der på at komme med i ”Bevæg dig for livet” –
et visionsprojekt med DIF og DGI med henblik på at have et fælles
visionsprojekt fra 2019 med udgangspunkt i voksensegmentet
(åbent vand) og klubudvikling.
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MÅLSÆTNING:

DANSK SVØMMEUNION VIL
VÆRE EN ÅBEN OG
SAMFUNDSANSVARLIG
ORGANISATION
En undersøgelse har vist, at en række klubber savner mere synlighed

integreret del af hele vores organisations virke, og det hvad enten vi

og tydeligere kommunikation fra Dansk Svømmeunion. Dansk

taler frivillige eller ansatte. Alle har vi et medansvar for at vurdere

Svømmeunions bestyrelse har i 2016 vedtaget en kommunikations-

og indtænke kommunikation både internt og eksternt. Alle har vi et

politik for Dansk Svømmeunion. Denne skal i praksis implementeres

medansvar for, at Dansk Svømmeunion fremstår som én organisation

via forskellige kommunikationsstrategier, som defineres i forhold

med klare holdninger og budskaber. I kommunikationspolitikken for

til det enkelte emne og indhold. Dansk Svømmeunion ønsker med

Dansk Svømmeunion er der defineret helt konkret: principper for god

sin kommunikationspolitik og hertil tilknyttede kommunikations-

kommunikation, tone, stil og sprog i vores kommunikation samt den

strategier at styrke organisationens interne identitet og eksterne

visuelle identitet. Endvidere er der fastlagt spilleregler for vores pres-

image samt at sikre, at de gode historier og budskaber, som hele

searbejde og for den enkelte persons frie ret til at kommunikere.

organisationen frembringer, synliggøres. Kommunikation udgør en

INDSATSER
Revurdering af Dansk Svømmeunions kommunikationskanaler

Kommunikationsårshjul

2017: Revurdering af Dansk Svømmeunions kommunikations-

2017 til 2020: Årligt med deadline 1. januar udfærdiges årshjul med

kanaler, herunder særligt vurdering af udbyttet af sociale medier;

de områder/temaer, der skal kommunikeres om i særligt grad det

hvilke sociale medier er vi på i dag, og hvordan gør vi, så vi kom-

pågældende år.

mer længere og bredere ud i SvømmeDanmark?

Involvering/integration (projekt sammen med DIF)

klubber på dette område. Konkret vil der i 2017 blive udarbejdet

Dansk Svømmeunion har gennem de sidste år samarbejdet med

retningslinjer for klubber, der ønsker at arbejde med involvering

DIF, herunder Get2sport, om integrations- og involveringsprojekter

af nye målgrupper (eksempelvis flygtninge). Retningslinjerne skal

i svømning.

udarbejdes på baggrund af ”best practice” i svømmeklubber og

I 2017 vil Dansk Svømmeunion og DIF i samarbejde forsøge at
skabe endnu mere erfaringsudveksling og vidensdeling mellem
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skal støtte øvrige klubber i arbejdet med involvering af forskellige
målgrupper.

INDSATSER
Novo Nordisk AquaFit

Samarbejde med ParaSport Danmark

Projekt Novo Nordisk AquaFit er et samarbejdsprojekt mellem

Dansk Svømmeunion og ParaSport Danmark har gennem de sidste

Dansk Svømmeunion, Julemærkehjemmene og Novo Nordisk.

fire år samarbejdet for at sikre og udvikle gode vilkår for svømmere
med funktionsnedsættelse. Det langsigtede mål med aftalerne

Novo Nordisk AquaFit er et sundhedsfremmende projekt med

var at øge forståelsen for parasvømning i Dansk Svømmeunions

særligt fokus på breddeaktiviteter i vand, rettet mod børn og unge.

klubber.

Projektet forsøger at sætte særligt ind overfor målgruppen af
overvægtige børn og unge, der blandt andet er i højrisikozonen for

Et projekt mellem Dansk Svømmeunion og ParaSport Danmark

at udvikle diabetes. Novo Nordisk AquaFit vil have stor betydning

skal sikre alle parasvømmere en mulighed for at udøve deres sport

for børn og unge, der kæmper mod overvægt. Igennem projektet

inden for såvel bredde som elitesvømning. Projektet skal endvidere

vil børnene på Julemærkehjemmene blive introduceret til et bredt

have til hensigt at arbejde videre med den øgede forståelse for

udvalg af vandaktiviteter, hvorved der skabes en interesse for/lyst

parasvømning i Dansk Svømmeunions klubber.

til at fortsætte med at dyrke regelmæssig motion i klubregi efter
endt ophold.

2017: Der skal etableres en strategi for hvordan og hvornår, at
parasvømning forankres i Dansk Svømmeunion jf. den norske og

2017 til 2019: Novo Nordisk AquaFit vil i løbet af perioden aktivere

hollandske model.

over 1.200 børn på Julemærkehjemmene. Derudover er det målet,
at 5 pct. af børnene på Julemærkehjemmene viser særlig interesse

2017 til 2020: ParaSport Danmark og Dansk Svømmeunion

for svømning/vandaktiviteter og derfor begynder i en svømmeklub

arbejder frem mod en organisatorisk samkøring af det svømme-

efter deres 10-ugers ophold på Julemærkehjem.

faglige og idrætslige område.

Etisk kodeks
Dansk Svømmeunions klubber skal efterleve Team Danmarks og

Alle idrætsudøvere har ret til at dyrke en fair idræt på vilkår,

Danmarks Idrætsforbunds: Etisk kodeks for dansk konkurrence

der betyder:

idræt. Dansk Svømmeunion har fokus på at forankre adfærds-

• At eventuelle konkurrencer afvikles på retfærdig vis.

kodeks vedrørende matchfixing og anden uetisk adfærd i klubberne.

• At udfaldet af konkurrencerne ikke er aftalt på forhånd.

Dansk Svømmeunion ønsker i sin grundholdning at hævde idræt-

• At snyd aldrig accepteres.

tens ånd og integritet, hvilket indebærer overholdelse af idrættens
grundlæggende værdier i henseende til etik, fairplay, accept af

I dette Politiske Programs periode skal der fortsat sættes fokus på

evner, ærlighed og social status.

ovenstående.
2017: Folderen: Etisk Kodeks revideres.
2018: Fokus på Etisk Kodeks og Dansk Svømmeunions adfærdskodeks på Sportsafdelingens samt Medlems- og udviklingsafdelingens netværksmøder.
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MÅLSÆTNING:

DANSK SVØMMEUNION VIL
STYRKE SIT INTERNATIONALE
SAMARBEJDE OG NETVÆRK
Dansk Svømmeunion vil med en strategisk tilgang styrke det inter-

Vi vil søge økonomisk støtte fra og rådgivning i DIF fra 2017 og

nationale arbejde for at fremme danske idrætspolitiske synspunkter.

frem mod 2020 og indgå en lobbykontrakt med DIF. Vi vil udvikle

Samtidig vil vi også styrke og gå i spidsen for det strategiske sam-

en international strategi for Dansk Svømmeunion, der tager afsæt

arbejde med DIF og de nordiske svømmeforbund med henblik på at

i DIF’s internationale strategi.

sætte et aftryk på udviklingen i den internationale svømmesport.
Dansk Svømmeunion vil også fastholde og styrke det internationale

nale fora og organisationer med dansk repræsentation. Udviklingen

arbejde på vandsikkerhedsområdet for at reducere antallet af drukne

skal præges med de rette værdier og ”good governance” og åbenhed i

ulykker i Danmark gennem vores eksisterende engagement og

beslutningsprocesserne.

medlemskab af internationale vandsikkerhedsorganisationer.

Foto: Dansk Svømmeunion

Vi vil tage medansvar for den idrætspolitiske udvikling i internatio-
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INDSATSER
Internationalt samarbejde om livredning

Internationalt arbejde som strategisk spor

I perioden 2017-2020 arbejdes på at fastholde nedenstående

I 2017 vil vi arbejde for, at internationalt samarbejde og netværk

internationale poster og medlemskaber inden for livredning:

bliver et strategisk spor/satsningsområde i samarbejdet med DIF
med henblik på at strukturere og prioritere det internationale for

• International Life Saving Federation, ILS. Fra 2017 til 2020

at opnå mere international indflydelse.

fastholdes vores bestyrelsespost og medlemsplads i Rescue
Commission.
International følgegruppe
•	
International Life Saving Federation Europe, ILSE. Fra 2017

I 2017 etableres en international følgegruppe, der løbende

til 2020 fastholdes vores bestyrelsespost og medlemspladser i

arbejder med Dansk Svømmeunions internationale strategi.

Management and Administration Commission. Desuden fast-

Gruppen består af formanden og personer i Dansk Svømme-

holdes pladsen som Senior Tutor under Rescue Commissions

union, der pt. har internationale poster.

Risk Assessment, og endvidere arbejdes videre med udviklingen
af risikovurderinger til svømmehaller samt udviklingen af risikovurderinger af åbne vandveje for at reducere antallet af drukne-

Mærkesager: Ligestilling og økonomisk bæredygtige events

ulykker, der sker i de danske havne og vandområder.

I hele perioden fra 2017 til 2020 arbejdes på to mærkesager i de
nordiske, europæiske og internationale svømme og livrednings-

•	
Nordisk Livredningsgruppe. Fastholdelse af vores medlemskab

forbund: ligestilling og økonomisk bæredygtige events.

og endvidere arbejde med en indstilling til, hvordan den nordiske
svømmedefinition kan gentænkes til også at indeholde vandkompetencer.

Europæiske standarder for svømmeduelighed
I 2017 og 2018 arbejdes for, at der opnås europæiske standarder

• International Maritime Rescue Federation, IMRF. Fastholdelse

for svømmeduelighedsdefinitioner. Derudover arbejdes der for,

af vores medlemskab og plads i Future Technology Panel (Drones)

at understøtte samarbejdet imellem de nordiske, europæiske og

for at sikre seneste nye viden på området for at reducere antallet

internationale svømme- og livredningsforbund. Målet er at få

af drukneulykker i de danske farvande.

godkendt et EU-projekt, der understøtter førnævnte.

•	
Foundation for Environmental Education, FEE. FEE er organisationen, der styrer Blå Flag internationalt. Vores mål er at fastholde

Dansk Svømmeunions arbejde med events

vores plads som vandsikkerhedsekspert i FEE’s internationale

I 2018 skal førnævnte følgegruppe endvidere arbejde med en

jury for at sikre gode vandsikkerhedsstandarder på alle Blå Flag

indstilling til, hvordan Dansk Svømmeunion arbejder med

strande, herunder også de 242 danske strande og havne med

nordiske, europæiske og internationale events. Dette sker i et

Blå Flag.

tæt samarbejde med DIF og Sport Event Denmark.

• International Federation of Swimming Teachers’ Associations,
IFSTA. Bevare vores medlemskab og indflydelse i IFSTA for at

Valg til FINA Bureau

sikre, at nyeste viden og ”best-practice” standarder tilflyder

I 2017 til 2020 fortsættes lobbyarbejdet med henblik på, at

svømmeundervisningen i Danmark.

Dansk Svømmeunion får et FINA Bureau medlem.

•	
European Association for Injury Prevention and Safety
Promotion, EuroSafe. Bevare vores medlemskab og fortsat sikre

Fastholde valgte poster i LEN Bureau

Dansk Svømmeunion den seneste nye viden og ”best-practice”

I hele perioden fra 2017 til 2020 arbejdes på at fastholde vores

standarder i forebyggelse af drukneulykker i Danmark.

pladser i LEN Bureau, medicinsk-, åbent vand- og svømmekomité.
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ELITESVØMNING
– FRA STOLTE RESULTATER
TIL NYE FÆLLES AMBITIONER
Dansk Svømmeunion sætter fokus på elitesvømning i det politiske

På eliteidrætsområdet er der store krav til udvikling og kompetence-

program, fordi elitesvømning er en helt central del af vores DNA,

løft og skærpede krav til viden, erfaringer og kvalifikationer. Vi skal

både på klubniveau, nationalt niveau og internationalt niveau.

blive endnu bedre til at opsamle viden om talentudvikling og søge
samarbejde i internationale miljøer. Dansk Svømmeunion vil øge

I Dansk Svømmeunion ønsker vi, at vores stolte resultater kan føre til

videns- og kompetenceniveauet blandt svømmere, forældre, trænere,

nye fælles ambitioner for svømmesporten i Danmark. På en og samme

ledere og officials, så flere svømmere kan udvikles og fastholdes på

tid ønsker vi både at udstikke en retning for dansk svømmesport,

årgangs-, junior- og seniorniveau, således potentialer til svømning på

samtidig med at den skal give rum for at kunne agere i en omskiftelig

højeste internationale niveau realiseres.

verden, med respekt for det grundlag vi bygger på, vores partnere og
mangfoldigheden i dansk svømmesport.

Dansk Svømmeunion ønsker desuden, at en mangfoldighed af
stævner og konkurrencer kan inspirere og motivere svømmere,

Dansk elitesvømning har præsteret markant bedre end gennemsnittet

trænere, ledere, officials og tilskuere i dansk svømmesport, så de med

for sammenlignelige nationer målt på resultater på højeste internatio-

engagement og god sportsmanship kan bidrage til at skabe en høj

nale niveau (EM, VM og OL), og det ønsker vi at blive ved med. Derfor

konkurrencekvalitet og -atmosfære.

vil der fortsat være fokus på 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.
Vi ønsker at udvikle talentfulde klubmiljøer 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.

TEAM DANMARK STØTTE
I 2016 støttede Team Danmark elitesvømning
med 7,4 mio. kr. Støtten går til træning og udvikling
af svømmere i et internationalt perspektiv.
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MÅLSÆTNING:

DANSK SVØMMEUNION VIL
FORTSAT: INTERNATIONAL
HIGH PERFORMANCE: VINDE
INTERNATIONALE MEDALJER
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.

INDSATSER
Implementering af sportslig strategi

Partnerskaber

I løbet af 2017-2020 implementeres den nye sportslige strategi

Vi vil arbejde for partnerskaber mellem klubber, elitekommuner,

og handleplan for dansk svømmesport for dermed at sikre

lokale myndigheder og institutioner, der giver klubberne mulighed

fortsatte resultater på højeste internationale niveau.

for at udvikle sig, så de kan bidrage til at styrke sammenhængen

I 2017 implementeres desuden en ny model for Dansk Svømme-

fra international junior- til international seniorsvømning.

unions landsholdsstruktur.

I løbet af 2017 beskrives en model for partnerskaber mellem
klubber, elitekommuner, lokale myndigheder og institutioner.

Sammenhæng mellem seniormiljøer

Styrkelse af det Nationale Træningscenter

Vi vil skabe større sammenhæng og samspil mellem de forskellige

Dansk Svømmeunion ønsker at styrke det Nationale Trænings-

nationale seniormiljøer og NTC.

centers rolle som et flagskib for international elitesvømning i

I 2017 udarbejdes en strategi for styrkelse af holdkapkulturen i

Danmark med mulighed for sparring og inspiration med interna-

dansk svømning via et samspil mellem klubbernes seniorelite-

tionalt erfarne toptrænere.

miljøer, vores landsholdsaktiviteter og NTC’s verdensklasse-

I januar 2017 implementeres innovative verdensklasseprogrammer

program.

og styrket praksis for vidensdeling under NTC. I 2019 defineres
de næste skridt i NTC’s udvikling som flagskib for international
elitesvømning i Danmark.
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MÅLSÆTNING:

DANSK SVØMMEUNION VIL
UDVIKLE TALENTFULDE
KLUBMILJØER
Dansk Svømmeunion ønsker, at vores medlemsklubber inspirerer
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.

INDSATSER
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Unge svømmere

Elitekommune-svømmenetværk

Vi vil i forbindelse med EM 2017 udfolde en bred vifte af sideevents

Vi vil i perioden 2017-2020 arbejde for en klar struktur og rolle-

med fokus på unge svømmere. Det er hensigten at give så mange

fordeling mellem klubber, kommuner og Dansk Svømmeunion,

svømmetalenter som muligt muligheden for at møde vores stjerne-

der medvirker til at koordinere et dynamisk samspil om talent-

svømmere. Dette skal blandt andet foregå via klubbesøg, hvor

udvikling – herunder etablering af ”Elitekommune-svømmenet-

svømmer og EM maskotten besøger de danske svømmeklubber.

værk”.

Implementering af model for partnerskaber

Nationalt monitoreringskoncept

I 2017 implementeres en model for klubpartnerskaber med fokus

Vi vil udarbejde koncepter, der kan understøtte benchmarking og

på den langsigtede udvikling af klubber og deres svømmere med

læring af relevante sportslige områder og færdigheder.

internationalt potentiale, herunder ajourføre klubmatrixen som

I 2017 udvikles et nationalt monitoreringskoncept til efterfølgende

udviklingsredskab for partnerskabsklubber.

implementering.

MÅLSÆTNING:

DANSK SVØMMEUNION VIL
HAVE FOKUS PÅ VIDEN,
INNOVATION OG KOMPETENCE
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.

INDSATSER
Model for trænercertificering

Uddannelsesprogrammer

I 2018 vil vi implementere en dansk model for trænercertificering.

Vi vil udvikle kompetencer hos dansk svømmesports interessenter
i større grad, herunder svømmere, forældre, trænere, ledere og

Vidensdeling
I perioden 2017-2020 vil vi skabe og videreudvikle egnede
platforme og netværk for innovation og deling af viden og
”best practice” mellem forskellige målgrupper, herunder videreudvikling af netværksaktiviteter for klubledere samt etablering
af regionale netværk for klubtrænere bestående af netværksmøder og tilhørende vidensdelingsplatforme.

officials.
Herunder skal alle partnerskabsklubber i 2018 have en plan for
rekruttering, uddannelse og udvikling af trænere på relevante
niveauer (minimum diplomtræner). Derudover udarbejdes der
kompetenceprofiler for danske konkurrencesvømmetrænere med
henblik på at understøtte deres faglige og personlige udvikling
– herunder etablere et trænerudviklingsprogram for uddannede
trænere.
I 2020 skal uddannelsesprogrammet for svømmere og forældre
være udviklet og implementeret i minimum fem klubber.
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MÅLSÆTNING:

DANSK SVØMMEUNION
VIL HAVE FOKUS PÅ EN
MANGFOLDIGHED AF
SVØMMEKONKURRENCER
Dansk Svømmeunion ønsker at skabe 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.

INDSATSER
Publikumsvenlige mesterskaber

Mangfoldighed i stævnekoncepter

Vi vil arbejde på at gøre mesterskaberne mere seværdige og

Vi vil have en større mangfoldighed af stævnekoncepter for børn,

publikumsvenlige.

unge og voksne.

Herunder skal der i perioden 2017-2020 oprettes en ”jobbank”

I 2019 etableres en fælles platform til et idékatalog for forskellige

for klubfrivillige på www.svoem.org for deling og rekruttering af

stævnetyper.

erfaring og kompetencer i afholdelse af stævner og mesterskaber.
Ligesom at der i 2018 implementeres bedre softwareprogrammer

Rød tråd i mesterskabsstruktur

til afvikling af stævner og mesterskaber med tilhørende analyse-

Vi vil styrke den røde tråd mellem forskellige typer af svømme-

muligheder.

konkurrencer lokalt, regionalt og landsdækkende.
I 2017 videreføres den eksisterende stævne- og kravtidsmodel,
og der arbejdes for en tydeligere rød tråd til de internationale
mesterskaber. Derudover evalueres mesterskabsstrukturen i
dansk svømmesport i 2019.
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Foto: Jesper Westley

CASE:

TRÆNINGSFÆLLESSKABER
PÅ TVÆRS AF KLUBBER
I november 2016 blev der for første gang afholdt Regionssamling for
årgangssvømmere. 43 af de bedste årgangssvømmere på Sjælland
deltog på samlingen. Svømmerne havde kvalificeret sig til samlingen
ved at opnå en top 5 placering i Medley Allroundkonkurrencen ved
Regionsmesterskaberne.
Der var fokus på team building, socialt sammenhold og alsidig og
anderledes træning i vand og på land.

og sparring mellem svømmere og trænere på tværs af forskellige
klubber på Sjælland.

Foto: Jesper Westley

Samlingen var en stor succes og har medvirket til at skabe netværk
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FACILITETER
– BEDRE FYSISKE RAMMER FOR
SVØMNING OG VANDAKTIVITETER
Den seneste opgørelse over idrætsfaciliteter i Danmark viser, at der

Det er vigtigt, at svømmesporten står samlet for at sikre de bedste

i de senere år er lukket en række svømmehaller; fra 2001-2013 er

vilkår for vandidræt. Kommunerne mødes af mange behov og hold-

der lukket 16 svømmehaller. Det betyder, at der i 2001 var 19.426

ninger, når der skal renoveres, og derfor vil Dansk Svømmeunion og

indbyggere pr. svømmehal, mens der i 2013 var hele 21.308 ind-

DGI arbejde mere tværgående for at sikre vores indflydelse.

byggere pr. svømmehal .
4

Der er kamp om vandtid i landets svømmeanlæg, og det er derfor i
Danmark er et land omgivet med vand, hvilket betyder, at der skal

alles interesse, at de driftstunge svømmefaciliteter udnyttes bedst

være stor fokus på, at alle danskere lærer at svømme. Svømning er

muligt. Kommunerne oplever det derfor også som et dilemma, når

ikke blot en aktivitet, men en livsnødvendig færdighed. På trods af

de hvert år skal beslutte, hvor meget vandtid klubberne skal tildeles

klare faglige mål er svømmefaget de seneste år blevet nedprioriteret

i forhold til vandtiden til gæsterne i den offentlige åbningstid. I de

i en lang række folkeskoler. Denne udvikling flytter et kæmpe ansvar

svømmehaller, hvor klubber skaber endnu mere aktivitet i hallerne,

til de danske svømmeklubber.

end den normale offentlige åbningstid skaber, opstår der for eksempel
en uhensigtsmæssig udnyttelse af de eksisterende faciliteter9.

Dansk Svømmeunion har oplevet kontinuerlig medlemsfremgang
siden 2008. På trods af denne udvikling er det klubbernes opfattelse,
at manglende faciliteter/vandtid er den afgørende faktor i forhold til
at tiltrække flere medlemmer. Således fremhæver flere klubber i en
undersøgelse fra 2015, at manglende vandtid ’fylder’ meget i deres
hverdag, og 80 pct. af klubberne svarer, at klubben kunne tiltrække
flere medlemmer, hvis de havde bedre faciliteter til at dyrke vandidræt7.

SKOLESVØMNING
Mere end hvert fjerde barn (28 procent) i alderen 7-14 år
siger, at deres skole ikke tilbyder svømmeundervisning5.
Kun 14 procent af de børn i alderen 7-14 år, der har angivet,

Svømmehaller er dyre, både i forhold til anlægsudgifter og drifts-

at de kan svømme uden hjælpemidler, siger, at de har lært

omkostninger. Det betyder, at udviklingen af nye anlæg er en stor

at svømme i skolen. Til sammenligning er det 40 procent

investering for kommunerne. Samtidig er mange af de eksisterende

af de danskere (18-74 år), der har sagt, at de kan svømme

svømmehaller nedslidte og skal erstattes inden for en kort årrække,

uden hjælpemidler, som har angivet, at de lærte at svømme i

og der har derfor været et stort fokus på denne problematik de sene-

skolen6.

ste år. Problemet underbygges af de gældende regler og kvalitetskrav
for svømmehaller, som trådte i kraft i 2012, og senest 1. juli 2017 skal
være implementeret i alle kommuner8.
For at sikre de bedst mulige forhold for svømmesporten skal der de
kommende år satses på strategiske samarbejder på facilitetsområdet.

STORT VEDLIGEHOLDELSESEFTERSLÆB
Ifølge Lokale og Anlægsfonden og Halinspektørforeningen
er der behov for minimum 3,9 mia. kr. til vedligeholdelse og
renovering af de danske idrætsfaciliteter.

4

DIF m.fl. (2015): Idrættens fysiske rammer – Anbefalinger fra arbejdsgruppe, Vision 25-50-75.

5

YouGov (2014): Børneundersøgelse.

I op mod 40 procent af anlæggene er der ikke en egentlig plan

6

YouGov (2014): Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning.

for drift eller vedligeholdelse på faciliteten. Cirka halvdelen af

7

TSE Consulting (2015): Fremtidig organisering – Dansk Svømmeunion.

8

DIF m.fl. (2015): Idrættens fysiske rammer – Anbefalinger fra arbejdsgruppe, Vision 25-50-75.

idrætsanlæggene har ikke en moderniseringsplan.

9

DIF m.fl. (2015): Idrættens fysiske rammer – Anbefalinger fra arbejdsgruppe, Vision 25-50-75.
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MÅLSÆTNING:

DANSK SVØMMEUNION
VIL INDSAMLE VIDEN PÅ
FACILITETSOMRÅDET
Dansk Svømmeunion vil indsamle faktuel viden om de danske svømmefaciliteter og klubbernes adgangsforhold. Det er væsentligt, at
nybyggeri og renovering af svømmefaciliteter tager afsæt i de lokale
behov, hvor særligt undervisningen af børn, motion og svømmesporten bør prioriteres.

INDSATSER
National facilitetsdatabase

Adgangsanalyse

Opbygning af en national database over eksisterende faciliteter.

Vi vil i perioden 2018-2020 foretage undersøgelse af vandaktivite-

Arbejdet skal foretages i løbet af 2017-2018.

tens adgang til faciliteter på udvalgte geografiske områder.

Kapacitetsanalyse

Lobby i kommuner uden svømmehal

Det siges ofte, at der mangler vand i Danmark. Der skal i perioden

Der skal i 2017-2020 udarbejdes en strategi for, hvordan lobby-

2017-2020 foretages kapacitetsanalyse af eksisterende bassiner

arbejdet tilrettelægges i forhold til de kommuner, hvor der i høj

og svømmehaller på udvalgte områder i Danmark. Disse analyser

grad mangler svømmefaciliteter.

skal være med til at sikre en optimal udnyttelse af de eksisterende
bassiner.
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MÅLSÆTNING:

DANSK SVØMMEUNION VIL
SØGE SAMARBEJDSPARTNERE
PÅ FACILITETSOMRÅDET
Dansk Svømmeunion vil fremadrettet øge samarbejdet med udvalgte
samarbejdspartnere for at øge antallet af faciliteter til svømmesporten i fremtiden. Det bliver centralt, at renoveringer af svømmehaller i
de kommende år ikke forringer vilkårene for svømmesporten.

INDSATSER
Udspringsfacilitet i Århus

Flere faciliteter

Lobby for at få en international udspringsfacilitet i Århus.

Dansk Svømmeunion vil arbejde sammen med DGI for at øge
antallet af anlæg og svømmefaciliteter i Danmark.

Nationalt Elitesport Center
Deltage i udviklingen af et Nationalt Elitesport Center (NEC),
der inkluderer svømmesporten i samarbejde med Team Danmark
og Danmarks Idrætsforbund.
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MÅLSÆTNING:

DANSK SVØMMEUNION VIL
BIDRAGE TIL UDVIKLING AF
KVALITETEN AF DE FYSISKE
RAMMER FOR SVØMNING OG
VANDAKTIVITETER
Dansk Svømmeunion vil med afsæt i sikkerhed og vores sportslige
ekspertise rådgive klubber og kommuner i forhold til at forbedre
vilkårene for svømmesporten.

INDSATSER
Videreudvikling af teknisk målblad

Certificeringsordning for svømmefaciliteter

Dansk Svømmeunion vil opstille tydelige anbefalinger til

Certificeringsordning for svømmefaciliteter skal indbefatte:

svømmehalsbyggeri (videreudvikling af teknisk målblad).
• Undervisningsfaciliteter
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Flere havsvømmebaner

• Konkurrence- og mesterskabsfaciliteter

Dansk Svømmeunion vil arbejde for flere havsvømmebaner i hele

•	Sikkerhed/risikovurdering af faciliteter, hvori der svømmes/

landet. Havbaner skal gøre det nemt for endnu flere danskere at

undervises i svømning, eller på anden måde foregår svømme-

begynde med åbent vandsvømning. Herudover skal havbaner være

relaterede aktiviteter. Faciliteterne har udviklet sig i retning af

med til at hæve sikkerheden i forbindelse med træning i åbent

hybrider mellem den traditionelle svømmehal til svømmebaner

vand.

i åbent vand som for eksempel Havbanen i Århus.

Foto: Das Büro for DIF og Team Danmark

CASE:

HOLBÆK SPORTSBY
Holbæk Svømmeklub har haft en god dialog med Holbæk Kommune

til opgaven, og ikke mindst på grund af en driftig og proaktiv

om den nye svømmehal i det kommende Holbæk Sportsby, der efter

bestyrelse.

planen står færdig i slutningen af 2018. Klubben har været med hele
vejen i processen; lige fra det indledende lobbyarbejde og dialog med

Resultatet af klubbens arbejde er en kommende svømmehal, der

borgmesteren til de konkrete beslutninger med byggeriets arkitekter.

er optimal i forhold til klubbens ønsker og behov. Svømmehallen
bliver med 50-meter bassin, legebassin, terapibassin samt tilskuer-

Ifølge klubben er den gode dialog med kommunen om den nye

faciliteter.

svømmehal lykkedes på grund af klubbens professionelle tilgang
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VANDSIKKERHED
– RED, LEG & VIND
I Dansk Svømmeunion er det vores mission at skabe de bedste,

Dansk Svømmeunion og TrygFonden i fremtiden sikre, at de ressourcer,

sjoveste og mest motiverende rammer for udøvelse af vandidræt i

der beskæftiger sig med vandsikkerhed, udnyttes bedst muligt, hvad

Danmark. Det gør vi blandt andet ved at skabe glæde og begejstring

enten der er tale om ressourcer inden for de to organisationer, andre

ved leg, læring og udvikling af færdigheder i og ved vand. En vigtig

organisationer eller frivillige privatpersoner.

forudsætning for glæde og begejstring, og for at kunne lære og
udvikle os, er, at vi føler os sikre og trygge i og ved vandet. Derfor

Empiriindsamling og vidensdeling er herunder vigtige elementer

sætter vi i Dansk Svømmeunion vandsikkerhed højt på dagsordenen.

af Dansk Svømmeunion og Trygfondens fokus på vandsikkerhed.

Livredning er en vigtig kundskab, uanset om du er barn, voksen eller

Sammen skal vi sikre, at de to organisationer altid er opdaterede på

ældre. Livredning er også meget mere end et job; det er for eksempel

vandsikkerhedsområdet, og at den nyeste viden på området videre-

aktiviteter i åbent vand og i bassin med fokus på at kunne redde sig

bringes og kommunikeres til relevante interessenter. Herunder skal

selv og andre, at have det sjovt samt at kunne bringe sine livrednings-

Dansk Svømmeunion og TrygFonden medvirke til, at vandsikkerhed

færdigheder videre til et sportsligt niveau.

kommer på dagsordenen, både politisk i form af lobbyarbejde og hos
den enkelte igennem information og uddannelse.

Som led i at fremme vandsikkerheden i Danmark har Dansk Svømmeunion et tæt samarbejde med TrygFonden. I både TrygFonden og

Dansk Svømmeunion og TrygFonden ønsker fortsat at sætte fokus

Dansk Svømmeunion ser vi det som vores forpligtelse at skabe de

på hvordan, vi bedst lærer danskerne færdigheder i og ved vand.

sikreste og tryggeste rammer for dyrkelse af vandaktiviteter i både

Baderåd nr. 1 er: ”Lær at svømme”, og det er en ambition for både

åbent vand og i bassin. Jo mere livredning, vi kan være med til at

Dansk Svømmeunion og TrygFonden at sikre, at flest mulige danskere

skabe i Danmark, des højere vandsikkerhed for alle!

lærer at svømme, således at vi blandt andet undgår flest mulige drukneulykker. At kunne svømme er ikke ”bare” en unødvendig luksus

I Danmark er der hvert år ca. 16.000 mennesker, der oplever, at de

at kunne – at kunne svømme redder liv – og det skal være en grund-

har været meget tæt på at drukne10. Skal man reducere antallet af

læggende færdighed, man tillærer på linje med at cykle. Samtidig

drukneulykker, er det nødvendigt at fokusere på dels forebyggelse og

ønsker vi at flest mulige lærer selvredning og at endnu flere danskere

dels samarbejde.

opnår færdigheder i og ved vand. Det er en både ambitiøs og vigtig
ambition. En undersøgelse, som Dansk Svømmeunion og TrygFonden

Forebyggelse dækker over tre indsatsområder, som Dansk Svømme-

har fået gennemført, viser, at hele 35 pct. af danskerne i alderen 18-74

union og TrygFonden fortsat vil fokusere på, henholdsvis:

år enten ikke kan svømme eller må betegnes som usikre svømmere11.
Endnu værre står det til blandt målgruppen af børn, hvor halvdelen

•	Forebyggelse igennem information, kommunikation,
risikovurderinger, skilte og flag.

(51 pct.) af alle børn i alderen 7-14 år enten ikke kan svømme eller må
betegnes som usikre svømmere12.

•	Uddannelse igennem svømmeundervisning, livredning og førstehjælp.
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Derfor vil Dansk Svømmeunion og TrygFonden fortsat have stort

• Redning ved svømmebassiner og strande.

fokus på, at alle skal lære svømning og selvredning.

Samarbejde indebærer inddragelse, ansvarliggørelse og engagering

Blandt Dansk Svømmeunions medlemsklubber udbyder flere allerede

på tværs af organisationer. Via en national vandsikkerhedsplan vil

livredningsaktiviteter i deres svømmeskole, ligesom at enkelte klub-

ber også udbyder livredningsaktiviteter for tweens og unge. Dertil
er der i Dansk Svømmeunion omkring otte livredningsklubber, som
primært er organiseret af kystlivreddere fra TrygFonden Kystlivredning og Nordkystens Kystlivredningstjeneste, hvis aktiviteter
er rettet mod livredningstræning uden for kystlivreddersæsonen.
Dansk Svømmeunion udbyder inhouse kurser i livredningsaktiviteter, og Livredningssektionen underviser i livredning på Svømningens Grunduddannelse. Derudover har alle klubber, skoler og
andre interesserede mulighed for frit at hente livredningsøvelser
på aquaschool.dk og ”Rescue Kid” via svoem.org.
Vi ønsker dog at udbrede livredning i endnu højere grad, end vi gør
det i dag for herigennem at opbygge en livredningskultur. En kultur, hvor flest muligt er interesserede i vand, og hvor langt de fleste
er trygge ved vand. Derfor vil Dansk Svømmeunion og TrygFonden
arbejde målrettet for at skabe livredningsaktiviteter for svømmeklubber og skoler, som blandt andet tilgodeser den formodede øgede interesse for livredningsaktiviteter fra foråret 2017 forårsaget af

TrygFondens befolkningsundersøgelse 2012 (ikke publiceret) på spørgsmålet: ”Har du nogensinde været
så tæt på at drukne, så du blev rigtig bange?”

10

11
Personer, der betegnes ”ikke at kunne svømme” samt ”usikre svømmere”, er personer, der ikke er i stand
til at svømme minimum 200 meter uden hjælpemidler, der er en fælles nordisk definition på ”at kunne
svømme”.
12

YouGov (2014): Svømmeduelighedsundersøgelsen 2014.

Foto: Dansk Svømmeunion

programserien på DR Ultra kaldet ”Livredderne”.
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MÅLSÆTNING:

ALLE SKAL LÆRE AT SVØMME
Vi går nye veje for, at alle skal lære at svømme. Dansk Svømmeunion

visning – kommuner, skoler, svømmelærere og svømmeklubber. Det er

og TrygFonden igangsatte tilbage i begyndelsen af 2015 et projekt,

også et mål at udvikle undervisningsmaterialer og -aktiviteter samt

hvis titel er vores fælles ambition: ’Alle skal lære at svømme’.

videreuddannelse til svømmelærere og andre undervisere, der under-

Den ambition kan kun indfries, hvis vi tænker bredt og er helheds-

viser i skolesvømning. Ligesom det er et mål at udvikle et materiale til

orienterede i vores arbejde.

småbørnsforældre, således at de også kan være med til at sikre deres
børn den bedste vandtilvænning – et materiale der også kan anvendes

Vi ved, at svømmeklubber er det sted, hvor flest børn lærer at svøm-

på svømmeklubbers småbørnshold/forældrebarnhold.

me, men vi ved samtidig også, at ikke alle børn kan lære at svømme
her. Svømmeundervisningen i skolen har afgørende betydning for, at

Over de kommende år er der en række spændende udviklingspoten-

vi kan indfri vores ambition, men at op mod hver fjerde elev slet ikke

tialer, der med fordel kan undersøges nærmere, som led i ambitionen

modtager svømmeundervisning i skolen, og at der er behov for at

om at ’Alle skal lære at svømme’. Eksempelvis er, en ikke uvæsentlig

udvikle den undervisning, der gives. I de to forgangne år og fortsat i

del af de nye forenklede Fælles Mål for svømning og vandaktiviteter i

2017, afprøves derfor, i flere af landets kommuner, alternative tilgange

skolen, et fokus på at eleverne skal opnå livrednings- og selvred-

til svømmeundervisning i skolen. Målet er at finde nye, bedre måder

ningskompetencer. Det er derfor interessant at undersøge, i hvor høj

at undervise i svømning på. Derfor er flere skolers svømmeundervis-

grad danske skolebørn dels bliver undervist i liv- og selvredning, samt

ning nu flyttet udendørs i åbent vand og/eller til tidligere klassetrin

hvilke færdigheder de egentlig besidder. Derudover er det interessant

end den typiske undervisning på fjerde og femte klassetrin, mens

at se på mulighederne for mere kontrollerede studier af de forløbs-

andre skoler nu også samarbejder med svømmeklubber om svømme-

modeller, der har udvist størst potentiale for effektiv og holdbar

undervisningen.

opskalering samt tilføje økonomiske analyser i relation hertil. Ligesom et gennemsyn og en opkvalificering af svømmelæreruddannelse

Erfaringerne fra projektet skal i sidste ende bidrage til udviklingen

kunne være interessant.

af værktøjer til aktører, der typisk er involveret i skolesvømmeunder-

INDSATSER
(God) skolesvømning til alle

Lobby og kommunikation

•	Fortsætte arbejdet med at udvikle nye, alternative modeller for

• Videreføre lobbyvirksomhed omkring bedre svømmeunder-

bedre svømmeundervisningen i danske folke- og privatskole.
• Udvikle og forbedre værktøjer og aktiviteter til svømning i
skolen.

Fortsat opnå viden om danskernes svømmefærdigheder
•	Gentage en opdateret udgave af svømmeduelighedsundersøgelsen fra 2014.
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visning i skolen, herunder fortsat kontakt til Undervisningsministeriet, kommuner, skoler m.fl.

MÅLSÆTNING:

FORTSAT ARBEJDE PÅ AT
OPBYGGE EN LIVREDNINGSKULTUR I DANMARK
Fra maj 2017 vises en ny programserie på DR Ultra kaldet ”Livred-

Dansk Svømmeunion vil i et tæt samarbejde med TrygFonden arbejde

derne”, som er blevet til i et samarbejde mellem DR og TrygFonden.

mod at opbygge og videreudvikle en livredningskultur i Danmark.

Programserien sendes i to sæsoner, henholdsvis sæson 1 fra maj til
juni og sæson 2 fra september til oktober. Serien henvender sig til

Gennem et endnu tættere samarbejde på tværs af Livredder- og

børn i alderen 7-12 år, og vi forventer, at der i kølvandet på program-

Svømme-Danmark, vil vi synliggøre og skabe interesse for livredning

serien vil være en øget interesse for at dyrke livredningsaktiviteter

som en aktivitet, der er sej og vigtig at kunne. Herunder vil vi udvikle

blandt netop denne målgruppe. Det er derfor vigtigt, at vi i Dansk

og implementere nye aktiviteter og tiltag for både skoler, svømme- og

Svømmeunion er klar til at imødekomme den øgede interesse, der

livredningsklubber, selvorganiserede og andre livredningsinteressere-

måtte komme, hvad enten det drejer sig om interessenter fra skoler,

de, så flest muligt bliver interesserede og trygge i og ved vand.

klubber eller selvorganiserede.

INDSATSER
Livreddernes test (spotmateriale)

Livredderakademi (uddannelse)

Via et tæt samarbejde mellem Medlems- og udviklingsafdelingen

I foråret 2017 udbydes for første gang et såkaldt ”Livredderaka-

og TrygFonden Kystlivredning udvikles der i 2017 nyt undervis-

demi”, som henvender sig til svømmeskoleinstruktører i svømme-

ningsmateriale, som både tager udgangspunkt i DR-programserien

klubber. Formålet med akademiet er at give svømmeinstruktører

”Livredderne” og eksisterende materiale som AquaSchool og

redskaber og inspiration til at undervise i livredningsaktiviteter.

LivredderPatruljens børnelivreddertest. Undervisningsmaterialet

Efter endt kursus skal instruktøren tilbage i klubben og undervise

henvender sig primært til børn i alderen 7-12 år på tværs af skoler,

i livredningsaktiviteter og fungere som en slags ambassadør inden

svømme- og livredningsklubber og selvorganiserede.

for livredning, for på den måde at få udbredt kendskabet til
livredning i svømmeklubberne.

Følgende undervisningsmateriale og aktiviteter udvikles:

Målet er, at der i perioden 2017-2020 deltager 10-15 kursister/
klubber årligt på Livredderakademiet.

•	DR-app efter konceptet fra programserien ’Livredderne’.
App’en kan videreudvikles, så den ikke er afhængig af
’Livredderne’.
•	Livreddernes test med tilhørende øvelseshæfte, videomateriale
og diplom samt inddragelse af DR-app’en.
•	Tematisering af LivredderPatruljen efter programserien
’Livredderne’.
•	Videreudvikling af AquaSchool og herunder inddragelse af
AquaSafe konceptet.
• Klubevents med livreddernes test.
• Opdatering af hjemmeside.

Implementering af ny livredderprøvestruktur
I samarbejde med TrygFonden Kystlivredning lancerede Dansk
Svømmeunion pr. 1. januar 2017 en ny livredderprøvestruktur med
tre nye livredderprøver. De tre nye livredderprøver er ILS Bassin
Livredderprøven, Åbent vand Underviserprøven og ILS Åbent vand
Livredderprøven samt tilhørende dommeruddannelsesstruktur.
Den nye livredderprøvestruktur skal sikre et højt fagligt niveau
hos de fagpersoner, som arbejder som livreddere og i sidste ende
fremme vandsikkerheden i Danmark.
I 2017 implementeres den nye livredderprøvestruktur.
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MÅLSÆTNING:

VIDEREUDVIKLING AF
NATIONAL VANDSIKKERHED
I Dansk Svømmeunion og TrygFonden ønsker vi i samarbejde med

forskellige vandsikkerhedsinteressenter skal sikre, at der trækkes i

øvrige interessenter at videreudvikle en fælles retning inden for

samme retning, og at der undgås modstridende udmeldinger. Det er

vandsikkerhed, der samler og koordinerer de forebyggende indsatser

desuden målet, at der på tværs af organisationer og frivillige skabes

mod drukneulykker på nationalt plan. Et øget samarbejde mellem de

øget dialog, åbenhed og vidensdeling på området.

INDSATSER
Udvikling og implementering af national vandsikkerhedsplan

Videreførelse af nationalt vandsikkerhedsnetværk

I Danmark har interessenter på vandsikkerhedsområdet hidtil

Det eksisterende vandsikkerhedsnetværk bestående af forskellige

ikke koordineret indsatserne på det forebyggende område. Der er

vandsikkerhedsorganisationer videreføres i perioden 2017-2020.

således et uudnyttet potentiale for at opnå en større synergieffekt,

Netværket har til formål at fremme vandsikkerhed i Danmark

hvor de ressourcer, Dansk Svømmeunion lægger i etableringen af en

gennem erfaringsudveksling og vidensdeling.

national vandsikkerhedsplan, kan mangedobles ved koordinering
og aktivering af ressourcer i andre organisationer og af frivillige

Empiriindsamling i form af årlig druknestatistik

privatpersoner.

Hvert år i perioden 2017-2020 indsamles data om drukneulykker
for det pågældende år. Druknestatistikken bruges som arbejds-

I samarbejde med TrygFonden og andre interessenter vil der i

redskab i TrygFonden, men kommunikeres også bredt ud til øvrige

perioden 2017-2020 etableres den første nationale vandsikker-

vandsikkerhedsinteressenter.

hedsplan for Danmark. Planen har til formål via god kommunikation og gensidig tillid at opnå enighed om en fælles standard
for forebyggelsesarbejdet for dermed at reducere antallet af ikkefatale og fatale drukneulykker i Danmark.
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