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Kom og få indblik i dansk svømning og nyeste trends inden 
for aktiviteter og motion i vand. 

I år er temaet fællesskab og trivsel – såvel i foreningen som 
på det enkelte svømmehold. Vi skal skabe plads til og huske 
på hinanden, byde velkommen til nye (også nye grupper 
og typer af hold) – og vi skal ikke mindst fastholde via den 
gode trivsel og glæden ved at være sammen. 

Velkvalificerede og håndplukkede oplægsholdere vil 
gennem hele weekenden vise dig det sidste nye og det 
allerbedste, som giver dig succes som instruktør eller leder. 
Weekenden er fyldt med praktiske og teoretiske oplæg, 
hvor du selv sammensætter dit personlige program og er 
aktiv i vandet på de praktiske oplæg.

Dygtiggør dig som instruktør eller leder og sæt samtidig 
foreningens sociale sammenhold i højsædet, når op mod 
350 vandentusiaster mødes i Esbjerg. 

Grib chancen og tag sammen af sted til Aqua Inspiration. 

Vi ser frem til en weekend sammen - fyldt med engagerede 
vandentusiaster fra hele landet. 

Dansk Svømmeunion og DGI Svømning

Dansk Svømmeunion og DGI Svømning 
inviterer instruktører, trænere, ledere, 
breddechefer og andre ildsjæle fra lan-
dets svømmeklubber til Aqua Inspiration 
–  Danmarks største konference

for vandaktiviteter.

INVITATION TIL 
INSPIRATION
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For breddeansvar-
lige, svømmeskole-
ledere, klubchefer, 
formænd og besty-
relsesmedlemmer 

med ansvar for hele 
eller dele af klub-
bens breddehold

Se mere på side 15-16

For instruktører 
og interesserede 

i baby- og tumlin-
gesvømning, børn i 

svømmeskolen

Se oplæg 
nr. 1-21

For instruktører og 
interesserede i Aqua 
Fitness og svømning 

for voksne

Se oplæg 
nr. 50-78

Inspiration til aktiviteter på tværs af de tre spor 

Se oplæg nr. 79-100

For instruktører 
og interesserede i 

tweens og teenage-
re på breddehold 
i klubben, talent-

svømning

Se oplæg 
nr. 30-46

Spor 2, 3 og 4 henvender sig til instruktører, som underviser 
henholdsvis børn og unge, talentsvømmere og voksne. Spor 1 
henvender sig til ledere i svømmeklubben, herunder bestyrelses-
medlemmer samt ansatte klubchefer og svømmeskoleledere.

Du kan sammensætte dit personlige program og kan frit vælge 
mellem oplæg på instruktørsporene, mens ledersporet er et selv-
stændigt spor, der kun afvikles lørdag. Deltagerne på ledersporet 
kan gratis deltage på instruktørsporet om søndagen. 

DE FEM SPOR PÅ  
AQUA INSPIRATION 2022

Spor 2
Børn

Spor 4 
Voksne

Spor 5 Fælles

Spor 3
Unge

Programmet til Aqua Inspiration er inddelt i fem spor: 1) Leder, 2) Børn, 3) Unge, 4)  
Voksne og 5) Fælles – for aktiviteter, der går på tværs og kan integreres i undervisningen 
og aktiviteter for alle aldre. 

LEDERSPOR: INSTRUKTØRSPOR:

Spor 1
Bestyrelse 
og ledere
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Tid Indhold Sted

09.00-09.40 Fælles velkomst Badmintonhallen

10.00-11.15 Fremtidens foreningsliv – megatrends og tendenser til tiden Salen – Esbjerg Vandrerhjem

11.15-11.45 Refleksion og dialog

11.45-12.45 Frokost Kantinen

12.45-14.00 Fremtidens idrætsbestyrelse Frivillige (forældre)  
i svømmeskolen

 Salen/K2

14.00-14.15 Refleksion og dialog Refleksion og dialog

14.15-14.45 Kaffe og kage
Open space og SMART Training

Pejsestuen

14.45-15.50 Tag en tur i svømmehallen og se en praktisk workshop 
(15.00-15.40)

Svømmehallen

16.00-16.45 Den digitale forening Salen

16.45-17.30 Den interessante,  
digitale generalforsamling

Få mest muligt ud af  
jeres digitale kanaler

Salen/K2

17.30-17.45 Afrunding og take aways fra dagens træf Badmintonhallen

17.45-18.30 Aftensmad Kantinen

18.50-19.30 Spa og wellness
OBS: Få pladser - kræver tilmelding. 

1. sal, Esbjerg Svømmestadion

20.00-20.40 Fælles underholdning Badmintonhallen

PROGRAM FOR LEDERSPOR 
LØRDAG DEN 29. OKTOBER 

Ledersporet afholdes kun lørdag, men det er muligt gratis at deltage på Aqua Inspirations praktiske og teoretiske oplæg om søndagen 
ved interesse. Her er det kun forplejning søndag, som skal tilkøbes for et beskedent beløb. 
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PROGRAM FOR INSTRUKTØRSPORENE
LØRDAG DEN 29. OKTOBER 2022

Tid
Spisesal 
vandre-
hjem

Varmtvandsbassin Aktivitetsbassin Bølgebassin Hæve/
sænkebassin Udspringsbassin Konkurrence- 

bassin
Romersk Bad 
og Udendørs K1 vandrehjem K2 vandrehjem Pejsestuen 

vandrehjem
1. sal
Svømmestadion

09.00-
09.40 FÆLLES VELKOMST I BADMINTONHALLEN TJEK IND: VELKOMST V/ DGI + SVØM FORMAND INKL. FÆLLESSANG

10.00-
10.40

1.  0-2 år: sanglege 
– Maiken Jensen

51.  SAF Aqua Body 
& Mind – Joanna 
Apolinarska

31.  Rescue Kid – kon-
kurrencelivred-
ning for t(w)eens 
– Stine Knudsen

8.  Dykkerlege – den 
sjove vej til tryghed 
i vandet 
– Morten Willer

62.  Deep Water Pulse 
– Mike Grønvall

13.  Banetovslege 
– Simon Hansen

90.A  Saunagus 
– Årstiderne 
skifter

91.  Gusmester for en 
dag – Det Danske 
Saunaselskab

71.  SMART Training 
– hjernetræning
for voksne og 
seniorer – Linn 
Trentel Busch

11.00-
11.40

50.  SAF AQUA Pelvic 
Floor – pelvic flo-
or exercises and 
training – Joanna 
Apolinarska

58.  SMART Training 
for seniorer 
– Lona Callesen

32.A  Livredderdyst 
– Stine Knudsen

33.  Gamification 2.0 
– Engagerende 
svømmeunder-
visning 
– Lars Skadhauge

38.  Udspring: spring 
til træning 
– Emma Kjær

73.  Aqua Float Fit 
– Joao Santos

91.A  Saunagus for 
begyndere 2

83.  Fridykning – så-
dan kommer du 
i gang – Aarhus 
Fridykkerklub

70.  YouTurn - nye 
voksne målgrup-
per i bassinet 
– Linn Trentel 
Busch

46.  Landtræning: 
yoga for (unge) 
svømmere 
– Line Andersen

12.00-
12.40

Frokost 2.  0-2 år: dyk og greb 
– Maiken Jensen

84.  Fridykning – få 
styr på åndedræt 
og vejrholdning 
–  Aarhus 

Fridykkerklub

17.  Kunstsvømning 
for børn – Ellen 
Futtrup Jensen

11.  Kaosundervis-
ning – galt eller 
genialt? 
– Simon Hansen

52.  Aqua Float Fit 
– Slow Balance 
– Joanna Apoli-
narska

90.B  Saunagus – Gus 
for begyndere

9.  Svømmeskolen: 
introduktion til 
teknik – hvornår 
og hvordan? 
Morten Willer

86.  Kost og træning: 
den gode mad til 
svømmeren 
– Linn Trentel 
Busch

28.  Stemmetræning: 
brug stemmen 
rigtigt i svømme-
hallen

13.00-
13.40

Frokost 57.  Seniortræning 
med redskaber 
– Lona Callesen

60.  Wild water 
– Mike Grønvall

69.  GO! for voksne og 
seniorer 
– Morten Willer

59.  Kunstsvømning 
for voksne – Ellen 
Futtrup Jensen

85.  Fridykning – hvor 
langt kan du 
komme? – Aarhus 
Fridykkerklub

91.B  Lad fortællingen 
forføre

65.  I gang med 
svømning i åbent
vand – Carsten 
Jokumsen

14.00-
14.40

Frokost 68.  Vind over 
vandskrækken: 
fokus på grund-
færdigheder 
– Morten Willer

78.  Functional 
Dumbbell 
– Joao Santos

66.  Bølgesvømning i 
åbent vand 
– Carsten 
Jokumsen

15.  Storytelling for 
vandtilvænning
– Amalie Jensen

16.  Udspring – sjove, 
seje spring for de 
små 
– Emma Kjær

32.B  Livredderdyst 
– Stine Knudsen

90.C  Saunagus – Ind i 
mørket!

88.  Vinterbadervært: 
vis vejen til det 
kolde gys for an-
dre (kombi med 
dyp søn.)

15.00-
15.40

4.  Fri for bælter og 
vinger - opdrifts-
midler på den fede 
måde 
– Anne Bomberg

61.  Brug det hele! 
(Redskaber og 
området) 
– Mike Grønvall

21.  Lav et musik- 
program 
– Cecilie Højmark

43.  Stilartsanalyse: 
bryst og fly 
– Mads Hjorth

87.  SUP boards: sam-
arbejdsøvelser og 
sjov træning 
– Line Andersen

56.  Voksenpæda-
gogik 
– Lars Skadhauge

16.00-
16.40

3.  Den gode start for 
baby og forældre 
– Maiken Jensen

34.  Brug bolden 
– Philip Steenfos

44.  Stilartsanalyse: 
crawl og ryg 
– Mads Hjorth

67.  Svømning i åbent 
vand: indendørs 
træning, der 
gør dig skarp til 
udendørssæ-
sonen – Carsten 
Jokumsen

90.D  Saunagus – 
Smag på duften

30.  Kom igang med 
livredning for 
unge i klubben 
– Stine Knudsen

17.00-
17.40

Aftens-
mad

79.  Aqua Yoga 
– kom i frit flow 
–  Majken 

Skovfoged

64.  Aqua Cross 
– Tommy Bach

12.  Gør svømmetræ-
ningen motive-
rende for alle 
– Simon Hansen

74.  Deep Functional 
Choreo 
– Joao Santos

45.  Hvordan 
kommunikerer 
du? Klassiske 
progressioner i de 
fire stilarter 
– Mads Hjorth

Udendørs 39.  Samarbejde mel-
lem instruktør og 
hjælpeinstruktør 
– Amalie Jensen99.  Havdyp – vi går til 

Sædding Strand 
og dypper os.

18.00-
18.40

Aftens-
mad

81.  Aqua Pilates Clas-
sic – Bettina Keller 
Rasmussen

Aktivitetsbane 89.  Vandpolo – vi 
spiller en kamp! 
– Philip Steenfos

35.  Sjov med hold-
kapper – Lars 
Skadhauge

93.  Mød DGI og 
SVØM: Sammen 
spiller vi hinanden 
gode (18.30-
19.30)

100. Spa og wellnes

19.00-
19.40

Aftens-
mad

80.  Stræk ud og 
spænd af – kom 
til stede i nuet 
– Lona Callesen

20.00-
20.40 TRYLLESHOW: PETER ANDREAS LAURSEN

3. Spor: Unge 4. Spor: Voksne2. Spor: Børn

Tallet ud for hvert oplæg henviser til beskrivelsen af oplægget på de efterfølgende sider. 

Fælles



PROGRAM FOR INSTRUKTØRSPORENE
SØNDAG DEN 30. OKTOBER 2021

3. Spor: Unge

4. Spor: Voksne

2. Spor: Børn

Fælles

Tallet ud for hvert oplæg henviser til beskri-
velsen af oplægget på de efterfølgende sider. 

Tid Varmtvandsbassin Aktivitetsbassin Hæve/
sænkebassin Udspringsbassin Konkurrence- 

bassin

08.00

09.00-
09.40

5.  Tumlinge 3-4 år: Ak-
tiviteter der matcher 
motorikken 
– Anne Bomberg

76. WHIIT – Joao 
Santos

55.A  Aqua Bike 
– Joanna 
Apolinarska

41.  Social svømmeun-
dervisning – lær 
sammen! Sune Lund

36.  Lege med konkur-
rence til mestring af 
færdigheder 
– Lars Skadhauge

10.00-
10.40

6.  Tumlinge-træning 
- sæt børnene fri 
i bassinet – Anne 
Bomberg

54.  SAF AQUA Abdomi-
nal Training 
– Joanna Apolinarska

55.C  Aqua Bike 
– Joao Santos

14.  Ægte læringstid 
gennem aktivitets-
udvikling 
– Simon Hansen

72.  Plask og leg for 
voksne – Sune Lund

11.00-
11.40

53.  SAF AQUA Pregnan-
cy – exercises for 
the trimesters of 
pregnancy – Joanna 
Apolinarska

77.  Upgrade your 
choreo – Joao Santos

55.B  Aqua Bike 
– Mike Grønvall

87.B  SUP boards: sam-
arbejdsøvelser og 
sjov træning  
– Line Andersen

19.  Fra grundfærdighed 
til grovmotorisk 
crawl – Sune Lund

12.00-
12.40

7.  Ro i undervisningen 
– yoga i vand for 
børn – Annemette 
Linnebjerg

75.  Vild med dans 
– Lona Callesen

20. F ra grundfærdighed 
til grovmotorisk 
ryg – Sune Lund

13.00-
13.30 TAK FOR DENNE GANG OG SANDWICH ”TO GO”

Udendørs Romersk Bad Badmintonhal

99.A  Havdyp – OBS: 
begynder 
kl. 8.30 ved Ho 
Bugt Sejlklub

90.E  Saunagus – I sko-
vens dybe stille ro

18.  Antibulli 
–  Mette Skat 

Lundgaard Krøll

90.F  Saunagus – Kun 
fantasien sætter 
grænsen

10.  Sjov svømmeunder-
visning - hver gang 
– Morten Willer

91.C Winter is coming 63.  Aqua Fitness: få det 
ind i svømmeunder-
visningen 
– Mike Grønvall

91.D Get in the mood 37.  Videoanalyse 
– Lars Skadhauge



UNDERHOLDNING 
LØRDAG AFTEN 
LØRDAG DEN 29. OKTOBER 

Sublim magisk underholdning 
– med mystik og masser af grin

Med sine mange års erfaring som professionel entertainer, er 
Peter Andreas garant for en sublim omgang magisk underhold-
ning med sit show, hvad enten det er til erhvervslivet eller privat.

Der er tale om et show, der kombinerer mentale, mystiske og 
visuelle effekter, og tankelæsning der bliver serveret med stil, 
med humoristisk publikumsinteraktion og et smil på læben. Alle 
bliver forbløffet og får grint igennem, og publikum bliver efterladt 
med en masse at tale om.
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GODE TIPS OG TRICKS  
TIL DIT PERSONLIGE PROGRAM

Du får her gode tips og tricks til at sammensætte dit 
personlige program til Aqua Inspiration, ud fra erfarin-
ger fra sidste års konference:

• “Uden mad og drikke duer helten ikke”. Husk, at 
tilmelde dig frokost og aftensmad i ét af de afsatte 
tidsrum til formålet. Så undgår du at gå sukkerkold 
undervejs. 

• Du får den bedste konference ved at deltage aktivt i 
vandet på 6-8 praktiske oplæg i løbet af weekenden. 
Vælger du flere end det, risikerer du at blive for træt 
til at deltage aktivt i de sidste. 

• Der er masser af læring og inspiration ved at obser-
vere de praktiske oplæg fra kanten. Det giver en god 
pause, så du bliver klar til at være aktiv igen på en 
anden workshop. Ønsker du at se et praktisk oplæg 
fra kanten, skal du blot tilmelde dig som ’observatør 
på kanten’ på den givne workshop.
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SPOR 1:  
BESTYRELSE OG LEDERE
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FREMTIDENS FORENINGSLIV 
–  MEGATRENDS OG

TENDENSER TIL TIDEN
Fremtiden er her lige om lidt. Hvor er udviklingen egentlig på vej 
hen – og hvilke tendenser tegner billedet af fremtidens forening? 
Hvilke forventninger og krav stiller udviklingen til foreningsliv og 
-tilbud? Hvad betyder det for frivilligheden?

Institut for Fremtidsforskning har udpeget seks megatrends, 
som kommer til at påvirke foreningerne fremover. Bugge Holm, 
Futurist ved Institut for Fremtidsforskning, vil med sit foredrag 
føre os ind i og rundt om de seks trends og se på det potentia-
le, de fører med sig. Undervejs stiller han skarpt på fremtidens 
frivillighed og hvordan man som frivillig kommer på forkant med 
udviklingen og indretter foreningen optimalt til den tid, den går i 
møde.

Der er lagt op til dialog og drøftelser, når vi sammen kigger ind i 
faldgruber såvel som muligheder i den samfundsudvikling, vi alle 
er en del af. 

FREMTIDENS IDRÆTSBESTYRELSE 

Hvem tegner fremtidens bestyrelser ude i foreningslivet? Hvor-
dan sikrer I som bestyrelse, at der er nogen til at tage over, når I 
selv engang skal overlade taburetten til andre? En ting er sikkert: 
der bliver rift om fremtidens frivillige, især de yngre generationer. 
Sammen udforsker vi håndtag, der kan skrues på i en fremtidig 
sammensætning af bestyrelsen, ligesom vi vil skubbe til tanken 
om, hvad en bestyrelse reelt skal – og om der er plads til nytænk-
ning omkring organiseringen af bestyrelsesarbejdet. 

Carsten Overby, Udviklings- og foreningskonsulent i DGI Storkø-
benhavn, deler ud af sine erfaringer med motivation og rekrut-
tering af frivillige (til bestyrelsen) samt vilkår og muligheder i den 
frivillige sektor. 

Jan Sørensen, formand i Skjold Boldklub, spiller ind med sit per-
spektiv på bestyrelsesarbejdet og ikke mindst -sammensætnin-
gen ude i foreningslivet. 

Ledersporet er målrettet bestyrelsesformænd og -medlemmer, breddeansvarlige, 
svømmeskoleledere og klubchefer, der har eller gerne vil udvide perspektivet på klub-
bens breddetilbud. Her får du konkrete redskaber og inspiration til udvikling af og arbej-
det på de interne linjer i klubben - uanset størrelse. 

Oveni får du rig mulighed for at sparre og erfaringsudveksle med ledere fra andre klub-
ber i hele landet. 

I år sætter vi kikkerten for øjnene og spejder ud i fremtiden, som den tegner sig for for-
eningslivet generelt. 

Sammensæt dit personlige program ud fra, om du sidder i bestyrelsen eller er ansat eller 
frivillig med ansvar for svømmeskolen i klubben.

Ledersporet afholdes kun lørdag, men du har mulighed for at tilkøbe en ekstra dag på Aqua Inspiration og få spæn-
dende oplæg med fra søndagens program på instruktørsporet. Se mere om tilmelding på side 53 og find programmet 
for søndag på side 10-11.
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FREMTIDENS FRIVILLIGE (FORÆLDRE) I FORENINGEN 
Oplægsholder: Lise Grønbæk og Mads Hjort

Hvem er de frivillige i fremtiden – og hvad motiverer dem? Hvor-
dan får I som svømmeklub aktiveret og engageret jeres med-
lemmer til at blive frivillige i foreningen – og her tænker vi især 
på det store potentiale, der ligger i gruppen af forældre til børn i 
svømmeskolen og voksne generelt. 

Sammen med Lise Grønbæk, projektleder i Frivillighedsprogram-
met//ReThinkers VisitAarhus, ser vi nærmere på de greb, ReThin-

kers benytter sig af, når der skal rekrutteres frivillige til forskel-
lige opgaver under programmet. Lise vil desuden dele ud af sin 
store erfaring fra det frivillige område og give sit besyv med ift. 
at komme godt i gang med en indsats i netop jeres klubber. 

Vi får desuden besøg af sportschef i AGF Mads Hjort, som for-
tæller om klubbens stadigt nye initiativ, Aktive, Glade Forældre 
– og hvad det har bidraget med ift. frivilligheden ind i klubbens 
arbejde. 

DEN INTERESSANTE, DIGITALE GENERALFORSAMLING 

Oplægsholder: Caroline Kleeman

Vi ser nærmere på digitale løsninger, der gør bestyrelsesarbejdet 
nemmere – heriblandt muligheden for at gå digitalt på general-
forsamlingen. Og undersøger, hvad det betyder for det vigtige, 
årlige møde som vi kender det. De, der har kastet sig ud i at prøve 
den digitale version af, melder om øget deltagelse og bedre kom-
munikation med medlemmerne. Lyder det interessant? 

Caroline Kleeman, udviklingskonsulent Dansk Svømmeunion, 
tager os igennem arbejdet med digitale generalforsamlinger og 
ser på potentialet i at sætte det fysiske fremmøde fri og gøre 
deltagelsen digital.

FÅ MEST MULIGT UD AF JERES DIGITALE KANALER 

Oplægsholder: Maja Lorentzen

Hvordan får I markedsført alle jeres spændende og gode aktivi-
tetstilbud online, så potentielle medlemmer får lyst til at være 
med? Gør I det nemt for dem at se, hvad de får ud af melde sig ind 
i jeres klub? Hvordan kan I med den rette kommunikation enga-
gere jeres medlemmer online, så potentielle medlemmer også vil 
være en del af jeres klub? 

Sammen med Maja Lorentzen, kommunikationskonsulent i 
Dansk Svømmeunion, går vi på opdagelse i kommunikationen 
på de digitale kanaler, hjemmeside og sociale medier, og ser på, 
hvordan I får jeres opslag og kommunikation generelt til at arbej-
de bedst muligt for jer i ’kampen’ om nye medlemmer.

DEN DIGITALE FORENING 

Oplægsholder: Morten Willer

Digitalisering er én af de megatrends, der vil påvirke udviklingen 
i foreningerne. Det er et område, I skal forholde jer til fra to sider: 
Jeres omverden har ønsker, måske endda krav til jeres digitale 
parathed. Samtidig kan I internt bruge en række digitale mulig-
heder til enten at spare tid, arbejde mere effektivt eller spare 
penge. Lidt mere proaktivt kan I også arbejde på bedre brugero-

plevelser for medlemmer, frivillige og aktive, eller til at bidrage til 
en effektiv kommunikation internt. Digitaliseringen kan bidrage 
til en bedre og mere effektiv markedsføring. 

Morten Willer, konsulent i DGI og tidl. IT- og proceskonsulent vil 
guide udi de mange digitale løsninger der findes, og samtidig 
diskutere hvordan I bedst muligt tegner en digital strategi, som 
passer til jeres værdier som forening.
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SPOR 2:  
BØRN
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1.  BABYSVØMNING 0-2 ÅR:  
SANGLEGE 

Oplægsholder: Maiken Jensen 
–  mangeårig underviser i baby- og tumlingesvømning for blandt 

andet Kalundborg Svømmeklub, Marselisborg babysvømning 
og Silkeborg Svømmeklub samt underviser på DGIs baby- og 
tumlingesvømningsuddannelser.

Sanglege kan bruges på utallige måder i undervisningen med 
babyer og børn. Sanglege fremmer den sproglige udvikling, skaber 
tryghed og er fantastisk at bruge som genkendende element for 
store og små. Kom og få masser inspiration til flere sange, så du 
kan slå sangen og musikken løs i vandet. Vi sætter bevægelser 
på sanglegene, som er målrettet babyer, og som samtidig skaber 
magi for både forældre og babyer.

2.  BABYSVØMNING 0-2 ÅR:  
DYK OG GREB 

Oplægsholder: Maiken Jensen 
 –  mangeårig underviser i baby- og tumlingesvømning for blandt 

andet Kalundborg Svømmeklub, Marselisborg babysvømning 
og Silkeborg Svømmeklub samt underviser på DGIs baby- og 
tumlingesvømningsuddannelser.

Dyk er en naturlig del af at gå til svømning. Derfor er det vigtigt 
med gode redskaber til, hvordan du som instruktør kan hjælpe 
forældre med at få og give en god oplevelse til babyerne. Vi sæt-
ter fokus på flow og hvordan du sætter dyk ind i konkrete aktivi-
teter samt skaber sammenhæng mellem dyk og undervisning.

3.  BABYSVØMNING 0-2 ÅR: DEN GODE START FOR BABY OG FORÆLDRE

Oplægsholder: Maiken Jensen 
–  mangeårig underviser i baby- og tumlingesvømning for blandt andet Kalundborg Svømmeklub, Marselisborg babysvømning  

og Silkeborg Svømmeklub samt underviser på DGIs baby- og tumlingesvømningsuddannelser.

Når forældre og babyer skal starte til svømning, er der mange faktorer, der påvirker om det bliver en succes. Du kan som instruktør 
medvirke til og påvirke, at babyer og forældre får en god start i vandet. Vi skal blandt andet lege med gode konkrete opstartsøvelser og 
gode fokuspunkter, som du efterfølgende kan bruge i din undervisning til at give familier den bedste start til babysvømning og give dem 
lyst til at fortsætte for evigt sammen med dig.

WORKSHOP 1-21
Bliv klogere på baby- og tumlingesvømning og børn i svømmeskolen på dette spor. Det at 
lære babyer og børn at begå sig sikkert og trygt i vand, og på sigt lære at svømme, er en 
vigtig og næsten uundværlig færdighed, som de fleste vil få glæde af og brug for i løbet af 
livet. Derfor er din rolle som instruktør utroligt vigtig – og dine kompetencer helt centrale 
for at give dine små svømmere en rigtig god start i vandet. 

Børnesporet klæder dig på med inspiration og udvalgte redskaber til lærerig  
og sjov undervisning. 
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6.  TUMLINGE 1-4 ÅR:  
SÆT BØRNENE FRI I BASSINET

Oplægsholder: Anne Bomberg
–  underviser gennem 15 år på DGI Svømnings Babysvømnings- og 

Tumlingeuddannelse.

Bliv klogere på, hvordan du som instruktør skaber en succesfuld 
overgang fra tumlingesvømning med forælder til svømning uden 
forælder? Workshoppen giver dig konkret inspiration til lege og akti-
viteter, som gravidvis styrker børnenes selvstændighed i vandet, så 
de til sidst er klar til selv at svømme og bevæge sig i vandet.

7.  RO I UNDERVISNINGEN  
– YOGA I VAND FOR BØRN 

Oplægsholder: Annemette Linnebjerg 

Børneyoga er yoga i børnehøjde. Få inspiration til, hvordan du kan 
lege yoga ind gennem storytelling og yogalege i vand. Børnene 
får et frirum, hvor de kan ”slukke” for andres og egne forventnin-
ger og lære at finde ro i, hvem de er. Hvis du vil undervise børn i 
yoga, er det vigtigt, at du tør dele ud af dig selv, være legende og 
har en god portion tålmodighed.

8.  DYKKERLEGE – DEN SJOVE VEJ TIL 
TRYGHED I VANDET

Oplægsholder: Morten Willer
–  ophavsmand til DGIs Svømmeskolekoncept og indehaver af 

SjovtVand. Har undervist på en række kurser og uddannelser 
under DGI og Dansk Svømmeunion siden 2016.

 
I denne workshop vil vi udrulle en perlerække af både sjove og 
udfordrende aktiviteter, som vil udfordre og inspirere børnene fra 
bobler i overfladen, til at spille polo (på hest) på bunden. Vi giver 
tips og tricks, og viser en lang række øvelser og aktiviteter som 
I kan tage med hjem og bruge med det samme. Jo mere de kan 
under vand, jo tryggere og vildere er de i hele bassinet.

5.  TUMLINGE 3-4 ÅR:  
TEMAUNDERVISNING

Oplægsholder: Anne Bomberg
–  underviser gennem 15 år på DGI Svømnings Babysvømnings- og 

Tumlingeuddannelse.

Tumlinge elsker temalege og -undervisning, og de allerbedste 
er, når forældrene er aktive i legene. På denne workshop får du 
konkret inspiration til, hvordan du kan undervise både børn og 
forældre i temalege, der får svømmetimen til at flyve af sted. 

4.  TUMLINGE 1-4 ÅR: FRI FOR BÆLTER OG VINGER  
– TUMLINGESVØMNING PÅ DEN FEDE OG LEGENDE MÅDE 

Oplægsholder: Anne Bomberg
–  underviser gennem 15 år på DGI Svømnings Babysvømnings- og Tumlingeuddannelse.

Børn, der altid har sat opdriftsmidler på i vandet, fratages muligheden for at udvikle den grundlæggende forståelse af deres egen krop 
og bevægelse i vand. På denne workshop får du inspiration til fede lege og aktiviteter med fokus på den gode kombination af aktive 
opdriftsmidler, tilpas forældrestøtte og selvstændig svømning af korte strækninger. 
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12.  GØR SVØMMETRÆNINGEN  
MOTIVERENDE FOR ALLE

Oplægsholder: Simon Hansen
–  underviser på Svømningens Grunduddannelse og Hjælpeinstruktø-

ruddannelse for DGI Svømning og Dansk Svømmeunion.

De fleste trænere ved godt at deres svømmere motiveres af for-
skellige ting. Nogen vil gerne være sammen med deres kammera-
ter, mens andre hellere vil lave konkurrencer. Det store spørgsmål 
bliver derfor: ”Hvordan kan vi lave svømmeundervisning som 
tilgodeser svømmernes forskelligheder?” Du vil blive introduceret 
til aktiviteter, som understøtter forskellige motiver for at dyrke 
svømning og samtidig blive inspireret til hvordan din svømmeun-
dervisning kan understøtte flere forskellige behov på samme tid. 

13. BANETOVSLEGE 

Oplægsholder: Simon Hansen
–  underviser på Svømningens Grunduddannelse og Hjælpeinstruktø-

ruddannelse for DGI Svømning og Dansk Svømmeunion.

Banetorve er rigtigt gode til at understøtte klassisk banesvøm-
ning, men kan de også invitere til nye lege og sjove øvelser, som 
tvinger os til at bruge bassinet på en anden måde end vi er vant 
til? På denne workshop vil du blive introduceret til forskellige lege 
og øvelser, der bruger banetorvene til at skabe nye muligheder og 
dynamikker. Workshoppen er både relevant for dig der normalt 
bruger banetorve og dig der har mulighed for at lægge dem i bassi-
net i din undervisning.

10. BØRN MED VANDSKRÆK

 
Oplægsholder: Morten Willer
–  ophavsmand til DGIs Svømmeskolekoncept og indehaver af 

SjovtVand. Har undervist på en række kurser og uddannelser 
under DGI og Dansk Svømmeunion siden 2016.

Børn, som er bange for vand, kan enten have haft en dårlig ople-
velse, og/eller være meget forsigtige og usikre på nye ting, og nye 
elementer. Vi taler om de påvirkninger vandet giver, som for de 
fleste er en selvfølge. Vi laver øvelser, der giver hjælp-til-selvhjælp, 
som I kan kopiere direkte videre til de børn I må møde med udfor-
dringer. Et oplæg med hygge i fokus, lige til at tage med hjem. 

11.  KAOS UNDERVISNING  
– GALT ELLER GENIALT?

Oplægsholder: Simon Hansen
–  underviser på Svømningens Grunduddannelse og Hjælpeinstruktø-

ruddannelse for DGI Svømning og Dansk Svømmeunion.

Der er mange gange meget struktur i svømmeundervisning. Oftest 
laver svømmerne nogenlunde det samme på samme tid, skal 
vente på at de sidste er færdige, og stå pænt inde ved kanten mens 
der gives beskeder. Måske du oplever at nogle af dine svømmere 
har svært ved dette? På denne workshop skal vi afprøve hvad der 
sker når vi slipper ’kaos’ løs med masser af gang i den og forskel-
lige aktiviteter på samme tid. Så kom og bliv udfordret i dit syn på 
hvordan svømmeundervisning skal se ud.

9.  SVØMMESKOLEN: DEN PERFEKTE SÆSONPLAN  
– INTRODUKTION TIL TEKNIK I RETTE TID? (PÅ LAND)

Oplægsholder: Morten Willer 
–  ophavsmand til DGIs Svømmeskolekoncept og indehaver af SjovtVand. Har undervist på en række kurser og uddannelser under DGI og 

Dansk Svømmeunion siden 2016. 

På land vil I se hvordan I planlægger den perfekte sæson. Vi bruger jeres hold som eksempler, og viser hvordan vi kan planlægge en perfekt 
sæson for de respektive holdtyper. Vi taler både stilarter, grundfærdigheder og det forbudte ord ”leg”. Du skal ikke vælge denne workshop 
for at blive underholdt, for vi kører med tårnhøje forventninger til udbyttet og en høj disciplin til afviklingen af lektionen hjemme.
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14.  ÆGTE LÆRINGSTID GENNEM  
AKTIVITETSUDVIKLING

Oplægsholder: Simon Hansen
–  underviser på Svømningens Grunduddannelse og Hjælpeinstruk-

tøruddannelse for DGI Svømning og Dansk Svømmeunion.

Som svømmeinstruktør vil vi helst gerne have at svømmerne er 
aktive på en meningsfuld måde det meste af lektionen, da det 
er her hvor der er størst mulighed for såkaldt ’ægte læringstid’. 
På denne workshop vil vi sætte fokus på hvordan vi kan bruge 
aktivitetsudvikling til at skrue ned for instruktionstiden og op den 
mængde af tid hvor svømmerne er aktive i vandet og dermed har 
mulighed for at blive bedre til at begå sig heri. 

15.  STORYTELLING FOR  
VANDTILVÆNNING 

Oplægsholder: Amalie Jensen
–  tidl. træner i SHS-Stevns: alt fra plask og leg til konkurrence 

svøm, ORC underviser og livredder, studerer Leisure Manage-
ment.

Alle børn elsker en god historie, men hvorfor er det også en 
effektiv måde at lære børnene at svømme på? Mød op på kanten 
og få inspiration til, hvordan du kan skabe en god historie på bag-
grund af simple kriterier. Workshoppen vil føre dig igennem en 
lektion med historiefortælling for 5-6-årige, som vil få fantasien 
på arbejde og lede tankerne væk fra det, der kan være svært i 
forhold til vandet. Du vil selv mærke og lære magien ved historie-
fortælling som redskab til at skabe en anderledes undervisning. 

16.  UDSPRING – SJOVE, SEJE SPRING FOR DE SMÅ 

Oplægsholder: Emma Kjær 

Udspring kan være en ny og spændende aktivitet, som kan være et supplement til svømmernes traditionelle undervisning i Svømmeskolen. 
På denne workshop vil du få inspiration til, hvordan du kan bruge udspring på dine hold i Svømmeskolen. Du vil få inspiration til, hvordan 
børn kan springe i vandet på mange forskellige måder og opleve, hvordan de kan udfordre sig selv og hinanden – gerne i samarbejde. 
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20.  FRA GRUNDFÆRDIGHED TIL  
GROVMOTORISK RYGCRAWL

Oplægsholder: Sune Lund
–  underviser for DGI Svømning og Dansk Svømmeunion med mere 

end 10 års erfaring. Medudvikler på uddannelsesmateriale for DGI

Vi tager udgangspunkt i en progressiv opbygning til rygcrawl, og 
for hvert udviklingstrin laver vi en række øvelser i grundfærdig-
hederne, som supplerer og understøtter det bevægelsesmøn-
ster vi gerne vil indlære. Vi viser en række nedslag på afgørende 
tekniske punkter, både i forhold til succes i stilarten, men også 
sammenhængen til motorisk udvikling hos børnene. Dette er et 
must, hvis du underviser i svømmeskolen.

21.  LAV ET MUSIKPROGRAM (KUNSTSVØMNING) 

Oplægsholder: Cecilie Højmark
– solist ved FINA Artistic Swimming World Series Paris, underviser kunstsvømning i Aarhus1900 Svømning

På dette praktiske oplæg vil du lære hvordan man kan sammensætte sit eget musikprogram til brug i din undervisning. I skal i mindre 
grupper lave en lille serie med basale øvelser. Vi tager den legende tilgang til kunstsvømning – eller generel bevægelse og dans i vand 
for børn.

19.  FRA GRUNDFÆRDIGHED TIL GROV-
MOTORISK CRAWL

Oplægsholder: Sune Lund 
–  underviser for DGI Svømning og Dansk Svømmeunion med mere 

end 10 års erfaring. Medudvikler på uddannelsesmateriale for DGI

Vi tager udgangspunkt i en progressiv opbygning til crawl, og for 
hvert udviklingstrin laver vi en række øvelser i grundfærdighe-
derne, som supplerer og understøtter det bevægelsesmønster 
vi gerne vil indlære. Vi viser en række nedslag på afgørende 
tekniske punkter, både i forhold til succes i stilarten, men også 
sammenhængen til motorisk udvikling hos børnene. Dette er et 
must, hvis du underviser i svømmeskolen.

18. ANTIBULLI OG BOOST TRIVSLEN 
Oplægsholder: Mette Skat Lundgaard Krøll
– udviklingskonsulent Dansk Svømmeunion

Trivsel og god svømning går hånd i hånd. Når I styrker fællesska-
bet og børnenes tolerance over for hinanden på klubbens hold 
og i klubben generelt, så forebygger I samtidig mobning. Kom 
med ind i Antibulli-universet og bliv klogere på, hvordan du som 
instruktør kan arbejde målrettet med sammenholdet og de gode 
børnefællesskaber. 

17. KUNSTSVØMNING FOR BØRN 
Oplægsholder: Ellen Futtrup Jensen
–  underviser kunstsvømning i Aarhus1900 Svømning
 
Mange øvelser og figurer i kunstsvømning er leg med kroppens 
bevægelser i vand. Du vil i dette praktiske oplæg blive ført igennem 
teknikker og øvelser, som man kan anvende i den daglige træning 
på svømmeskolens hold. Vi ser på basale øvelser, som børn kan 
være med på rent motorisk. Det er øvelser og lege, der alle træner 
både styrke, vejrtrækning og grundfærdigheder på en sjov og 
anderledes måde end man er vant til fra almindelig svømmeunder-
visning. Næseklemmer kan lånes.
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SPOR 3:  
UNGE
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30.  KOM I GANG MED LIVREDNING FOR UNGE I KLUBBEN

Oplægsholder: Stine Knudsen
–  instruktør ved Trygfonden kystlivredning og tidligere træner og udøver i Vejle Svømmeklub ifm. konkurrencelivredning

Skal jeres klub være den næste med et actionfyldt livredningshold for vandglade unge? Kom og hør, hvad der skal til for at puste liv i 
idéen, og hvad et sådant hold kan bidrage med til både klub og de unge selv. Med udgangspunkt i erfaringer fra Vejle Svømmeklub ser vi 
på, hvad det som minimum kræver af udstyr, faciliteter, trænerteam og uddannelse. Og giver tips og inspiration til træningen, sikkerhed 
udendørs, events og stævner.

31.  RESCUE KID – LIVREDNINGSLEGE OG  
– AKTIVITETER, DER KAN LAVES I SVØMMEHALLEN (OG PÅ STRANDEN)

Oplægsholder: Stine Knudsen
– instruktør ved Trygfonden kystlivredning og tidligere træner og udøver i Vejle Svømmeklub ifm. konkurrencelivredning

Livredning som sport bygger ovenpå svømmefærdighederne, og alle svømmere - børn som elite - vil opleve at blive udfordret i discipli-
nen. Bliv inspireret til, hvordan du kan integrere livredningsøvelser i lege og aktiviteter i svømmeskolen, på talent- eller konkurrencehol-
det. Vi leger og øver redningssituationer med brug af forskelligt livredningsudstyr. 

32.  A.  LIVREDDERDYST  
(BØLGEBASSIN)

Oplægsholder: Stine Knudsen
–  instruktør ved Trygfonden kystlivredning og tidligere træner  

og udøver i Vejle Svømmeklub ifm. konkurrencelivredning

Vi simulerer en redningsaktion og dyster i SURF Lifesaving. Med 
race boards, livredningsfinner og torpedoer. Forinden får du som 
deltager en indføring i det, der skal ske, og så afprøver vi rednin-
gen sammen. Der er fokus på samarbejde i hold, og deltagerne 
får et indblik i forskellige redningsteknikker, der både relaterer sig 
til livredning i praksis, men også livredning som sport. 

32.  B.  LIVREDDERDYST  
(KONKURRENCEBASSIN)

Oplægsholder: Stine Knudsen
–  instruktør ved Trygfonden kystlivredning og tidligere træner  

og udøver i Vejle Svømmeklub ifm. konkurrencelivredning

Vi simulerer en redningsaktion og dyster i SPEED Lifesaving. Med 
race boards, livredningsfinner og torpedoer. Forinden får du som 
deltager en indføring i det, der skal ske, og så afprøver vi rednin-
gen sammen. Der er fokus på samarbejde i hold, og deltagerne 
får et indblik i forskellige redningsteknikker, der både relaterer sig 
til livredning i praksis, men også livredning som sport. 

WORKSHOP 30-46
For dig, der underviser – eller skal til at undervise – tweens og teens på bredde- og ta-
lenthold. Her bliver du inspireret og klædt på til at kunne give motiverende og sjov træning 
til dine unge svømmere, uanset om det er banesvømning eller andre former for vandaktivi-
teter, det drejer sig om. Vi leger også med livredning, bolde og banetove på dette spor. 
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33.  GAMIFICATION 2.0 – ENGAGEREN-
DE SVØMMEUNDERVISNING

Oplægsholder: Lars Skadhauge
–  svømmetræner i Swim Team Taastrup og underviser på Svøm-

ningens Grunduddannelse samt Hjælpeinstruktøruddannelse

Omdrejningspunktet for denne praktiske workshop er gaming, 
motivation og læring. I workshoppen tager vi afsæt i Super-Ma-
rio-effekten og afprøver konkrete eksempler til illustration af de 
gængse principper bag gamification. Du vil i workshoppen også 
komme til aktivt at arbejde med egne bud på, hvordan spiluni-
verset kan integreres i din svømmeundervisning. Workshoppen 
afsluttes med en dialog om din og de andres oplevelser med 
gamification i svømmeundervisningen - Virker det for alle? 
Deltager du i workshoppen, skal du være klar på at være aktivt 
legende. 

36.  LEGE MED KONKURRENCE TIL MESTRING AF FÆRDIGHEDER 

Oplægsholder: Lars Skadhauge
– svømmetræner i Swim Team Taastrup og underviser på Svømningens Grunduddannelse samt Hjælpeinstruktøruddannelse

Workshoppen stiller spørgsmålet: Hvordan kan konkurrence blive genstand for mestring af færdigheder? Oplægget vil være centreret 
om grundfærdighederne (vejrtrækning, balance og bevægelse) og komme med forslag til, hvordan færdigheder kan udfordres gennem 
konkurrence i et mestringsklima. Kodeord vil være synlig læring og udfordringstilpasning. Du vil deltage i forskellige organisationsfor-
mer og gå hjem med en praksisviden, der kan inspirere til variationer og hensigtsmæssig konkurrence. 

Deltager du i workshoppen, kan du forvente at møde dine grænser for vandkompetencer og få inspiration til at kunne udvikle dig.

34. BRUG BOLDEN
 
Oplægsholder: Philip Steenfos
–  med 11 års erfaring som både spiller og træner. På nuværende 

tidspunkt træner for U15 landsholdet. Læser kandidat i idræt 
med ”Exercise as medicine” som speciale. Kystlivredder for 
TrygFonden Kystlivredning.

Med dette praktiske oplæg vil du få inspiration til, hvordan 
boldspil kan integreres i din daglige undervisning, fx på svømme-
skolens hold. Samtidig får du ideer til boldens magi gennem sjove 
boldlege, der kan gøre din undervisning mere alsidig. Boldens 
magi kan bruges fra den yngste til de ældste børn i svømmesko-
len. Vi introducerer til begynder udgaverne af vandpolo, som er 
lette at bruge i undervisningen. Der vil være fokus på de basale 
færdigheder, man skal bruge til at spille bold i vand, de meget 
basale regler til minipolo og til hvordan du let kan gå i gang med 
at spille minipolo i din klub.

35.  SJOV MED HOLDKAPPER – HVORDAN KAN HOLDKAPPER SKABE AFSÆT FOR 
LYSTEN TIL VANDAKTIVITET OG LÆRING?

Oplægsholder: Lars Skadhauge
– svømmetræner i Swim Team Taastrup og underviser på Svømningens Grunduddannelse samt Hjælpeinstruktøruddannelse

Den praktiske workshop tager fat om holdkappernes grundidé: konkurrence. Under workshoppen vil du opleve at blive fanget ind i egen 
mestring og samtidig mærke suset, når fællesskabet bliver intenst. Der vil under workshoppen blive anvendt forskellige organisations-
former og kravene til opfindsomhed vil løbende blive udfordret. Workshoppen afsluttes med en dialog om din og de andres oplevelser og 
perspektiver på holdkapper, som en del af svømmeundervisningen.

Deltager du i workshoppen, skal du være parat til at give den hele armen.
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37.  VIDEOANALYSE  
–  DIDAKTISKE OVERVEJELSER OG SYNLIGGØRELSE AF LÆRING

Oplægsholder: Lars Skadhauge
–  svømmetræner i Swim Team Taastrup og underviser på Svømningens Grunduddannelse samt Hjælpeinstruktøruddannelse
 
Vi stiller det centrale spørgsmål: ”Hvordan kan videoanalyser bruges i den daglige undervisning?” – og kommer med inspiration og fif til 
videoanalyser, som vil kunne anvendes i bestræbelserne på at give en meningsfuld feedback og efterfølgende kunne udvælge strate-
gier til at udvikle på svømmerens tekniske færdigheder. Du vil i workshoppen komme til at se på konkrete eksempler med sigte på at 
omsætte budskaberne til praksis.

38. UDSPRING: SPRING TIL TRÆNING

 
Oplægsholder: Emma Kjær

Tør du ta’ springet og inddrage udspring i din svømmeklub? På 
denne workshop får du et sjovt og inspirerende kvik kursus udi 
undervisning i udspring, hvor vi fokuserer på de grundlæggende 
spring – med leg og fællesskab i centrum. Det kræver hverken 
kendskab til sporten eller færdigheder på vippen - kun at du 
møder op med et åbent sind.

40. AQUA CROSS FOR DE UNGE 

Oplægsholder: Tommy Bach
–  Crossfitinstruktør og eventkoordinator I Randers Gymnastiske 

Forening (RgF)

Vi går til stålet og træner igennem – på både land og i vand. 
Pulsen er høj og råstyrken skal findes frem. Og så skal vi huske 
at have det sjovt imens. Tommy ved, hvad de unge vil have, og 
du kan få et indblik og samtidig prøve en alsidig træning på egen 
krop.

39.  SAMARBEJDE MELLEM INSTRUK-
TØR OG HJÆLPEINSTRUKTØR 

Oplægsholder: Amalie Jensen
–  tidl. træner i SHS-Stevns: alt fra plask og leg til konkurrence 

svøm, ORC underviser og livredder, studerer Leisure Manage-
ment.

Hjælpeinstruktøren er instruktørens forlængede arm i vandet, 
og det at have en hjælpeinstruktør giver de bedste forudsæt-
ninger for en god undervisning. Har du og din hjælper et godt 
samarbejde, kan I komme tættere på deltagerne og skabe mere 
tryghed. Bliv klogere på, hvordan du som instruktør kan motivere 
og engagere din hjælpetræner, så I sammen kan skabe et godt 
samarbejde til gavn for jeres svømmere.

41.  SOCIAL SVØMMEUNDERVISNING  
– LÆR SAMMEN! 

Oplægsholder: Sune Lund
–  underviser for DGI Svømning og Dansk Svømmeunion med mere 

end 10 års erfaring. Medudvikler på uddannelsesmateriale for DGI

Selvom Svømning er en individuel idræt, behøver vi ikke altid 
ligge i række efter hinanden og svømme bane op og bane ned til 
træning. Oplevelsen af samhørighed er blandt andet afgørende 
for unges motivation til at fortsætte til idræt, og vi skal huske, at 
læring også er en social handling, hvor vi udvikler os i fællesskab. 
I denne workshop skaber vi sammen rammerne for social læring, 
der skaber et godt træningsmiljø, og dykker ned i øvelser, der 
fremmer samarbejde og relationsdannelse.
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43. STILARTSANALYSE: BRYST OG FLY

Oplægsholder: Mads Hjorth
–  sportschef AGF Svømning. Konkurrencetræner siden 2004, bl.a. 

cheftræner i Odder Svømmeklub og Horsens Svømmeklub, samt 
årgangstræner i Odder Svømmeklub og AGF Svømning.

I stilartsanalysen får du en grundig gennemgang af de vigtigste 
teknikker til at minimere modstand og maksimere fremdrift. Her 
vil der bl.a. være fokus på kropsposition, vejrtrækning, armtag, 
benspark og koordinering af disse. Det er afgørende at træne-
ren kan formidle disse teknikker til svømmeren, og vi vil derfor 
gennemgå metoder til at forklare og implementere de tekniske 
fokuspunkter i træningen. 

44.  STILARTSANALYSE: CRAWL OG RYG

Oplægsholder: Mads Hjorth
– sportschef AGF Svømning. Konkurrencetræner siden 2004, 

bl.a. cheftræner i Odder Svømmeklub og Horsens Svømmeklub, 
samt årgangstræner i Odder Svømmeklub og AGF Svømning.

I stilartsanalysen får du en grundig gennemgang af de vigtigste 
teknikker til at minimere modstand og maksimere fremdrift. Her 
vil der bl.a. være fokus på kropsposition, vejrtrækning, armtag, 
benspark og koordinering af disse. Det er afgørende at træne-
ren kan formidle disse teknikker til svømmeren, og vi vil derfor 
gennemgå metoder til at forklare og implementere de tekniske 
fokuspunkter i træningen. 

46.  YOGA-LANDTRÆNING  
FOR UNGE SVØMMERE

Oplægsholder: Line Andersen
–  svømmekonsulent DGI Sønderjylland og Sydvest,  

fysioterapeut EmCare

Sammen udforsker vi, hvad yoga kan bidrage med i landtrænin-
gen – og hvilke yogaøvelser og -stillinger, der især er velegnede 
for svømmere. Vi løsner op for stive hofter og stramme bryst-
muskler, så vi kan øge bevægelsesfriheden i og omkring disse 
områder, fx skulderleddet. Vi kommer også omkring kerne-musk-
lerne, som skal bruges til at holde vandbalancen.

45.  HVORDAN KOMMUNIKERER DU? 
KLASSISKE PROGRESSIONER I 
DE FIRE STILARTER

Oplægsholder: Mads Hjorth
–  sportschef AGF Svømning. Konkurrencetræner siden 2004, 

bl.a. cheftræner i Odder Svømmeklub og Horsens Svømmeklub, 
samt årgangstræner i Odder Svømmeklub og AGF Svømning.

Denne workshop handler om feedback og sprogbrug. Bruger du 
billeder eller taler du biomekanik? Hvordan bruges positiv og 
negativ feedback til at skabe en forandring hos svømmeren? På 
workshoppen bliver du præsenteret for nogle af de klassiske 
progressioner af øvelser i de fire stilarter. 
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SPOR 4:  
Voksen
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WORKSHOP 50-78  
Aqua Fitness og voksensvømning er nogle af oplagte veje til at få flere voksne medlemmer. 
Træning i vand har en utrolig bred appel, og rummer et stort potentiale for nye, spændende 
målgrupper i vandet. Uddannede instruktører, som ved, hvad de foretager sig, og et spæn-
dende indhold er med til at tiltrække og fastholde nye medlemmer. Uanset om der er tale 
om begynder- eller motionssvømning, målrettet crawlteknik eller aqua fitness. 

50.  SAF AQUA® PELVIC FLOOR – EXERCISES AND TRAINING

Oplægsholder: Joanna Apolinarska
–  SAF AQUA® Master Trainer, SAF AQUA Drums Vibes® Head Master Trainer, SAF AQUA® Baby Master Trainer, AcquaPole® Master 

Trainer, International Aquatic Fitness Instructor certified by the Aquatic Exercise Association, Lecturer at the University of Education and 
Therapy and the Academy of Physical Education in Poznań, Poland.

 
The pelvic floor muscles are one of the most neglected muscles. In this session, we will get to know our pelvic floor muscles. We will 
learn to tighten and relax them. We will do exercises that will help us feel and understand the pelvic floor muscles. Their correct tone 
affects the sense of balance, the proper functioning of organs, health and quality of life. Learn about exercises that you can include in 
your daily routine.

52. AQUA FLOAT FIT – SLOW BALANCE

Oplægsholder: Joanna Apolinarska
–  SAF AQUA® Master Trainer, SAF AQUA Drums Vibes® Head 

Master Trainer, SAF AQUA® Baby Master Trainer, AcquaPole® 
Master Trainer, International Aquatic Fitness Instructor certified 
by the Aquatic Exercise Association, Lecturer at the University of 
Education and Therapy and the Academy of Physical Education 
in Poznań, Poland.

 
This is a unique program that combines the world of aqua fitness 
and gym exercises. It’s not just proprioceptive drills, but also 
strength training with paddle or tubing, and incredible cardio 
classes. We care about the technique of every movement, we 
work with deep muscles and proprioception. We learn the perfect 
movement according to the golden rule of thumb is the best.

51. SAF AQUA® BODY AND MIND

Oplægsholder: Joanna Apolinarska
–  SAF AQUA® Master Trainer, SAF AQUA Drums Vibes® Head 

Master Trainer, SAF AQUA® Baby Master Trainer, AcquaPole® 
Master Trainer, International Aquatic Fitness Instructor certified 
by the Aquatic Exercise Association, Lecturer at the University of 
Education and Therapy and the Academy of Physical Education 
in Poznań, Poland.

 
It is a unique program that allows you to relax and regenerate 
the whole body and mind. We will focus on stimulation with 
the vagus nerve. We will use various relaxation techniques. 
And thanks to music and mudras, used in Eastern medicine for 
millennia, we will put our bodies into high vibrations and give 
ourselves energy.bruge konkurrencer på dine voksenhold som et 
godt supplement til din normale træning.
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53.  SAF AQUA® PREGNANCY  
– EXERCISES FOR THE TRIMESTERS OF PREGNANCY

Oplægsholder: Joanna Apolinarska
–  SAF AQUA® Master Trainer, SAF AQUA Drums Vibes® Head Master Trainer, SAF AQUA® Baby Master Trainer, AcquaPole® Master 

Trainer, International Aquatic Fitness Instructor certified by the Aquatic Exercise Association, Lecturer at the University of Education and 
Therapy and the Academy of Physical Education in Poznań, Poland.

 
Women who undertake various forms of physical activity in water during pregnancy suffer from ailments typical of this period much 
less frequently. Water is a natural environment and an amazing medium, so apart from the movement itself, we can use its specific 
physical properties. Thanks to the buoyant force, pregnant women can exercise in water more easily than on land, and training with 
movement can be conducted by a qualified instructor up to the advanced stage of pregnancy. In this class, we will introduce exercises 
suitable for the three trimesters of pregnancy, but that’s not all. We’ll work on being active in the fourth trimester.

54. SAF AQUA® ABDOMINAL TRAINING

Oplægsholder: Joanna Apolinarska
–  SAF AQUA® Master Trainer, SAF AQUA Drums Vibes® Head 

Master Trainer, SAF AQUA® Baby Master Trainer, AcquaPole® 
Master Trainer, International Aquatic Fitness Instructor certified 
by the Aquatic Exercise Association, Lecturer at the University of 
Education and Therapy and the Academy of Physical Education 
in Poznań, Poland.

Different exercises and combinations for the abdominal muscles. 
This is a special class focused on strengthening the abdominal 
muscles. We will work with deep muscles, proprioception, stability, 
so that we can feel the strength of our muscles. We will use the 
basic choreographic methods to work with our core. This session 
provides innovative training ideas for core and abdominal strengt-
hening for intermediate to advanced participants.

55.A-B-C. AQUA BIKE

Cykelmyg:  
Joanna Apolinarska, Mike Grønvall og Joao Santos

Spinning i vand er den perfekte kombination af cykel og aerobic 
træning – som oveni er både effektiv og skånsom. Du får pulsen op 
og kommer kroppen rundt, men særligt kernemuskulaturen får en 
kærlig behandling. 
Joanna, Mike og Joao giver hver deres bud på en spinning session 
med forskellige interval metoder, udvalgte positioner og øvelser – 
uanset hvilken du vælger, kommer du til at gå derfra med et smil på 
læben og ømme stænger. 
I standen hos Aqua Moves får du rådgivning om alt vedrørende 
aqua bikes.

56.  VOKSENPÆDAGOGIK  
– MOTIVATION OG UNDERVISNINGSTILRETTELÆGGELSE

Oplægsholder: Lars Skadhauge
–  svømmetræner i Swim Team Taastrup og underviser på Svømningens Grunduddannelse samt Hjælpeinstruktøruddannelse
 
Omdrejningspunktet for workshoppen er voksne, der gerne vil lære at svømme. Det store spørgsmål er, hvordan vi i planlægningen og 
udførslen af vores undervisning, kan arbejde for at svømmerne oplever vandglæde og tro på egne kompetencer i vand. Udgangspunktet 
for afdækningen af spørgsmålet er at voksne ønsker at lære. 

Du vil i workshoppen blive opfordret til at komme med egne erfaringer på konkrete temaer, så vi sammen kan skabe rammerne til en 
givende voksenpædagogik på vores svømmehold.

34



35



36



57.  SENIORTRÆNING MED REDSKABER
Oplægsholder: Lona Callesen
–  psykomotoriker og instruktør i aqua fitness, træning for gravide og seniorer med mere end 20 års erfaring.

Her får du masser af inspiration til skånsom træning med redskaber specifikt tilpasset de forskellige udfordringer, seniorkroppen kan 
have. 

58. SMART TRAINING FOR SENIORER

Oplægsholder: Lona Callesen 
–  psykomotoriker og instruktør i aqua fitness, træning for gravide 

og seniorer med mere end 20 års erfaring.

Konkrete øvelser og aktiviteter, der udfordrer din mentale styrke 
og motorik. Styrker din koncentration og hjernens potentiale – ren 
fitness for hjernen – og så i vand. Du får masser af inspiration til 
at lave øvelser, som udfordrer og stimulerer udøverens motoriske, 
sensoriske og logiske formåen ved at bringe disse i spil samtidig 
med udførelsen af øvelserne. Træningen foregår i en social, læren-
de og legende atmosfære, og det handler om at styrke hjernens 
neurale netværk og at blive bedre til at præstere, til at huske, til at 
få et bedre overblik m.m.

Denne workshop kan med fordel kombineres med det teoretiske 
oplæg:  
71. SMART Training – hjernetræning for voksne og seniorer

59. KUNSTSVØMNING FOR VOKSNE 

Oplægsholder: Ellen Futtrup Jensen
– underviser kunstsvømning i Aarhus1900 Svømning

Her skal vi udforske voksnes evner til bevægelse i vand. 
Kunstsvømning udfordrer kroppen på andre måder, end man 
typisk er vant til, hvis man blot ligger og svømmer baner. Det 
er øvelser og lege, der alle træner både styrke, vejrtrækning og 
grundfærdigheder på en sjov og anderledes måde end man er vant 
til fra almindelig svømmeundervisning. Nogle gange kan det være 
forfriskende at bevæge sig ud i andre former for aktivitet i vand 
– især for voksne, som måske har glemt at være nysgerrig på, 
hvad man egentlig også kan i vand. Så kom med – det bliver sjovt. 
Næseklemmer kan lånes.

60. WILD WATER

Oplæsgholder: Mike Grønvall
–  underviser på DGI Aqua Fitness Grunduddannelse og indehaver 

af AquaFitness med Mike Grønvall på facebook

Sådan bruger du vandet på en hård, sjov og anderledes måde, 
hvor pulsen kommer op, smilet er højt, og der bliver arbejdet med 
kroppens forskellige dele – uden brug af redskaber!

61.  BRUG DET HELE  
– REDSKABER OG OMRÅDET

Oplægsholder: Mike Grønvall
–  underviser på DGI Aqua Fitness Grunduddannelse og indehaver 

af AquaFitness med Mike Grønvall på facebook

De fleste, der arbejder med Aqua Fitness, kender Aqua-ormen, 
pladen, bolden og de andre redskaber i hallens arealer. Men hvad 
nu, hvis man brugte hele arealet og bassinkanten til øvelserne? 
Måske går du og savner lidt inspiration til, hvordan man kan 
inddrage hele rummet? Denne workshop giver dig inspiration til 
at tænke i nye baner.
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63.  AQUA FITNESS  
– FÅ DET IND I UNDERVISNINGEN

Oplægsholder: Mike Grønvall
–  underviser på DGI Aqua Fitness Grunduddannelse og indehaver 

af AquaFitness med Mike Grønvall på facebook

Tænk ud af boksen og integrér øvelser og aktiviteter fra Aqua 
Fitness i din svømmeundervisning. Du vil hurtigt opdage den 
positive effekt, det har på dine svømmere, når de skal udfordre 
balance, vandføling og udholdenhed på andre måder end de 
vante. Her får du tips og viden om, hvordan du kan få mere Aqua 
Fitness ind på de almindelige svømmehold i klubben. Og gode råd 
til aktivitetsudviklingen af nye øvelser, når nu I først er blevet gla-
de for at få lidt Aqua Fitness-bevægelse ind i programmet. 

62. DEEP WATER PULSE
Oplægsholder: Mike Grønvall
–  underviser på DGI Aqua Fitness Grunduddannelse og indehaver 

af AquaFitness med Mike Grønvall på facebook

Smæk et bælte på kroppen, spring ud i det dybe vand og få pul-
sen op til en omgang Deep Water Pulse – hård, sjov og ander-
ledes træning. Oplev på egen krop, hvad et bælte rundt om livet 
kan gøre for svømmetræningen – og hvordan det føles at få rørt 
kroppen godt igennem uden fodfæste. Vi sørger for, at pulsen og 
humøret er højt med spændstige øvelser til sprød musik.

64. AQUA CROSS

Oplægsholder: Tommy Bach
–  Crossfitinstruktør og eventkoordinator I Randers Gymnastiske 

Forening (RgF)

Aqua Cross er udfordrende, tidseffektiv træning. Særligt velegnet 
til voksne, der vil udfordres i vand såvel som på land. Træningen 
øger kondition og muskelstyrke. Vi prøver forskelligt udstyr af 
undervejs. 

66. BØLGESVØMNING I ÅBENT VAND

Oplægsholder:Carsten Jokumsen
–  passioneret åbent vand-svømmer gennem 30 år, SWIMMERS-ambassadør for Bevæg Dig for Livet Svømning samt breddekonsulent i 

Helsinge Svømmeklub

Alle er vist klar over, at svømning i åbent vand ikke er det samme som svømning i bassinets trygge rammer. Hopper du i bølgen blå un-
der åben himmel, vil du blive udsat for mange anderledes forhold (vejr, vind og vand), end du vil være vant til fra svømmehallen. Her øver 
vi svømning i bølger; det kan være både sjovt og givende, når man først finder teknikken.

65.  I GANG MED SVØMNING  
I ÅBENT VAND – I KLUBBEN

Oplægsholder: Carsten Jokumsen
–  passioneret åbent vand-svømmer gennem 30 år, SWIM-

MERS-ambassadør for Bevæg Dig for Livet Svømning samt 
breddekonsulent i Helsinge Svømmeklub

Når nu vi lever i et land omgivet af kyst og smukt vand er svøm-
ning i åbent vand et oplagt bud på et ekstra aktivitetstilbud i 
svømmeklubben. Faktisk, er svømning i det fri boomet de sidste 
par år, sikkert kickstartet af corona og nedlukning af landets 
svømmehaller. Men det understreger blot mange vandhunde 
og svømmeentusiasters trang til at komme i vandet og svøm-
me derudaf. Carsten vil dele ud af sin store passion for netop at 
svømme udendørs og inspirere til, hvordan I som klub selv kan 
komme i gang med at tilbyde aktiviteten til jeres unge og voksne 
svømmere.
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67.  ÅBENT VAND  
– INDENDØRS TRÆNING, DER GØR DIG SKARP TIL UDENDØRSSÆSONEN 

Oplægsholder: Carsten Jokumsen
–  passioneret åbent vand-svømmer gennem 30 år, SWIMMERS-ambassadør for Bevæg Dig for Livet Svømning samt breddekonsulent i 

Helsinge Svømmeklub

Alternativ bassintræning for åbent vand svømmere i bred forstand. Her deler vi ud af tips og gode råd til øvelser, lege og alternative 
svømmemåder i bassinet, som giver en solid grundform at hoppe ud i det åbne vand på, når sæsonen igen tillader det. 

68.  VIND OVER VOKSEN- 
VANDSKRÆKKEN 

Oplægsholdere: Morten Willer 
–  ophavsmand til DGIs Svømmeskolekoncept. Har undervist på en 

række kurser og uddannelser under DGI og Dansk Svømmeuni-
on siden 2006.

Kurér vandskræk hos voksne; det kan godt lade sig gøre. Med 
nænsomme skub og støttende greb. Den voksne skal over sin 
fobi – kom og bliv klogere på, hvordan du bedst hjælper til med at 
fremme dén udvikling. Vi laver øvelser, der giver hjælp-til-selv-
hjælp, som I kan kopiere direkte videre til de voksne I må møde 
med udfordringer. Et oplæg med hygge og udvikling i fokus, lige til 
at tage med hjem.

70.  YOUTURN – NYE VOKSNE  
MÅLGRUPPER I BASSINET 

Oplægsholdere: Linn Trentel Busch
–  uddannet fysioterapeut, idrætscoach og kostvejleder. Indehaver 

af Ergo Pro. Forfatter til og underviser på DGI YouTurn

Kom og bliv klogere på, hvordan træningskonceptet YouTurn 
fungerer for voksne, der ønsker at ændre på dårlige vaner omkring 
deres motion og kost. YouTurn er et kortere forløb i foreningsregi, 
som sætter fokus på ændring af livsstil og skabe nye, gode vaner 
for især motion – sammen med andre i samme situation.

71. SMART TRAINING – HJERNETRÆ-
NING FOR VOKSNE OG SENIORER 
Oplægsholdere: Linn Trentel Busch
–  uddannet fysioterapeut, idrætscoach og kostvejleder. Indehaver 

af Ergo Pro. Forfatter til og underviser på DGI YouTurn.

Sæt gang i hjerneaktiviteten – hos dig selv og dine svømmere. 
SMART Training er træning for hjernen gennem fysiske øvelser. 
Det er for alle, men er særligt god for voksne og seniorer for at få 
gang i hjernemusklen (igen). Det giver mentalt sved på panden, og 
alle kan være med. Linn vil guide til særligt gode og sjove øvelser 
og inspirere til brugen af dem hjemme i bassinet. 

Dette oplæg kan med fordel kombineres med den praktiske 
workshop i hallen: 58. SMART Training for seniorer

72. PLASK OG LEG FOR VOKSNE

Oplægsholder: Sune Lund
–  underviser for DGI Svømning og Dansk Svømmeunion med mere 

end 10 års erfaring. Medudvikler på uddannelsesmateriale for DGI

Nu skal vi lege! Det hører man ikke så tit på hold for voksne 
– men der er god grund til at holde fast i legen, og på denne 
workshop vil du på egen krop mærke hvorfor. Med godt tag i det 
indre legebarn vil Sune koble bevægelse og motion med sjov og 
samarbejdsøvelser, der får pulsen op og smilet til at brede sig 
samtidigt.



73. AQUA FLOAT FIT
Oplægsholder: Joao Santos
–  Phd student in Sports Training, University of Coimbra Portugal. 

Graduate in Sport Science and Physical Education, University of 
Coimbra Portugal. MasterTrainer and International Presenter 
Aqua Academy by Mundo Hidro. 

The constant need to keep your balance on the unstable Aqua 
Float will increase your sense of self-positioning (also known as 
proprioception) and help keep the class challenging at all times. 
Overall this is a low-impact performance class that is easy on 
your joints and bones but that also requires some cardio and 
muscle strength.

75. VILD MED DANS

Oplægsholder: Lona Callesen
–  psykomotoriker og instruktør i aqua fitness, træning for gravide 

og seniorer med mere end 20 års erfaring.

Vi sætter musik til og danser i vandet – sammen. Øvelserne er 
målrettet seniorer, men alle kan være med. Fokus er på at få 
pulsen op og kroppen brugt. 

77. UPGRADE YOUR CHOREO

Oplægsholder: Joao Santos
–  Phd student in Sports Training, University of Coimbra Portugal. 

Graduate in Sport Science and Physical Education, University of 
Coimbra Portugal. MasterTrainer and International Presenter 
Aqua Academy by Mundo Hidro. 

Choreography class. You will be showed different movement va-
riations and combinations. From simple to complex movements. 
There will be given lots of ideas for your classes.

74. DEEP FUNCTIONAL CHOREO
Oplægsholder: Joao Santos
– Phd student in Sports Training, University of Coimbra Portugal. 
Graduate in Sport Science and Physical Education, University of 
Coimbra Portugal. MasterTrainer and International Presenter Aqua 
Academy by Mundo Hidro.

Taking the best from deep water, we will be challenged by diffe-
rent choreo combinations.

76. WHIIT

Oplægsholder: Joao Santos
– Phd student in Sports Training, University of Coimbra Portugal. 
Graduate in Sport Science and Physical Education, University of 
Coimbra Portugal. MasterTrainer and International Presenter Aqua 
Academy by Mundo Hidro. 

Taking the most from different HIIT protocols adapted to our 
aquatic environment, this class will take your students to the 
limit. They will be challenged in a way that will surprise them!

78. FUNCTIONAL DUMBBELL

Oplægsholder: Joao Santos
– Phd student in Sports Training, University of Coimbra Portugal. 
Graduate in Sport Science and Physical Education, University of 
Coimbra Portugal. MasterTrainer and International Presenter 
Aqua Academy by Mundo Hidro. 

Sometimes we don’t have a pair of dumbbells for each student, 
but there’s the chance to teach with just one dumbbell. So, using 
just one, we can challenge our student with some functional and 
unbalanced combinations that will allow us to keep more adhe-
rence to our classes.
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79.  AQUA YOGA  
– KOM I FRIT FLOW

Oplægsholder: Majken Skovfoged
– konsulent DGI Svømning og underviser i Hatha Yoga.

Fokus på afslapning og at komme i naturligt flow. Vi arbejder i 
takt med vores vejrtrækning og får pulsen ned med øvelser, der 
styrker, strækker og skaber velbehag i hele kroppen. 

80.  STRÆK UD OG SPÆND AF  
– KOM TIL STEDE I NUET

Oplægsholder: Lona Callesen
–  psykomotoriker og instruktør i aqua fitness, træning for gravide 

og seniorer med mere end 20 års erfaring.

Spænd af og stræk kroppen igennem ovenpå en begivenhedsrig dag. 
Vi træner balance og flydeøvelser, der beroliger nervesystemet og 
indstiller krop og sind på det, der sker lige nu. Øvelserne kan bruges 
som enten opvarmning eller afslutning på enhver undervisningsak-
tivitet i vand – og til både børn, unge og voksne. 

81. AQUA PILATES CLASSIC

Oplægsholder: Bettina Keller Rasmussen
–  uddannet fysioterapeut og certificeret pilatesinstruktør.  

Stifter og ejer af Pilates-Terapi, hvor hun også underviser.  
www.pilatesterapi.dk 

Klassiske pilates øvelser omdannet og tilrettet, så vi kan udføre 
dem i vand. Vi arbejder med kropsbevidsthed, balance, kontrol, 
smidighed, koordination og vejrtrækning som er de klassiske 
pilates elementer. Der vil væres fokus på ”at rette eleven”, kon-
takten med eleverne, ”at gøre sit bedste”, “være fokuseret” og 
som jeg plejer at sige ”do the work”.

83. FRIDYKNING – SÅDAN KOMMER DU I GANG 

Oplægsholder: Mark Pedersen
– fridykker, psykolog og formand i Aarhus Fridykkerklub 

Når vi dykker under vand, reagerer kroppen instinktivt; vi lukker øjnene og holder vejret, indtil vi er oppe over vandet igen. Vi bruger her 
vores medfødte dykkerrefleks aktivt. At holde vejret i vand er et grundlæggende element i stort set alle former for aktivitet i vand – fra 
kunstsvømning, undervandsrugby og undervandsjagt til snorkling og svømning. Dykkerrefleks og vejrholdning kan trænes, så du bliver i 
stand til at holde vejret længere tid under vandet – på denne teoretiske workshop bliver du introduceret for kunsten at kunne netop dét.

82. AQUA PILATES

Oplægsholder: Bettina Keller Rasmussen
–  uddannet fysioterapeut og certificeret pilatesinstruktør.  

Stifter og ejer af Pilates-Terapi, hvor hun også underviser.  
www.pilatesterapi.dk 

I denne workshop laver vi pilates med brug af diverse redskaber. 
Hvordan bruger vi redskaberne i vandet til at udfordre, variere 
og mærke vandets modstand på nye måder. Vi laver en grundig 
opvarmning uden redskaber og får fornemmelse for vandets 
modstand og opdrift. Hvordan skaber vi modstand i vandet og 
hvordan bruger vi vandet i forhold til Pilates i vand. Vi har fokus 
på balance, fødder og ankler og generel kontrol af kroppen i 
vandet.

WORKSHOP 79-100  
Dette spor går på tværs af børn, unge og voksne og giver inspiration til aktiviteter,  
der kan udføres uanset alder. 
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84. FRIDYKNING – FÅ STYR PÅ ÅNDEDRÆT OG VEJRHOLDNING (STATISK)
Oplægsholder: Mark Pedersen
– fridykker, psykolog og formand i Aarhus Fridykkerklub

Hop i vandet med en garvet fridykker og øv dig i at holde vejret under vand – længere tid end du er vant til. Vi arbejder med vejrholdnin-
gen i statiske øvelser, som skaber tilvænning og øver os i at bevare ro og forblive afslappede efterhånden, som kroppen bliver udfor-
dret. Det hele udføres under ansvarligt opsyn og i trygge rammer, så du kan gå på opdagelse i dig selv og mærke pulsen falde. 

85.  FRIDYKNING – HVOR LANGT KAN 
DU KOMME? (DYNAMISK)

Oplægsholder: Mark Pedersen
– fridykker, psykolog og formand i Aarhus Fridykkerklub

Kunsten at kunne svømme længst under vand på ét åndedrag er 
en yndet leg for mange i svømmehallen. På workshoppen vil Mark 
guide udi netop denne, dynamiske disciplin inden for fridykning. Få 
indblik i de bagvedliggende teknikker og prøv dem af på egen krop. 
Det hele udføres under ansvarligt opsyn og i trygge rammer, så du 
kan gå på opdagelse i dig selv og mærke pulsen falde. 

87.  OG 87.B SUP BOARDS:  
SAMARBEJDSØVELSER  
OG SJOV TRÆNING 

Oplægsholder: Line Andersen
–  svømmekonsulent DGI Sønderjylland og Sydvest,  

fysioterapeut EmCare 

Få fif til en flyvende start på Stand Up Paddle (SUP). Sammen øver vi 
os på at blive venner med SUP-boardet gennem den helt gode sam-
ling af udfordrende og sjove aktiviteter. Line har mange års erfaring 
med SUP og vil dele rundhåndet ud af sine bedste øvelser, så du kan 
blive klar til at bruge foråret og sommeren på vandet. 

86.  KOST OG TRÆNING: DEN GODE 
MAD TIL SVØMMEREN 

Oplægsholder: Linn Trentel Busch
–  fuddannet fysioterapeut, idrætscoach og kostvejleder.  

Indehaver af Ergo Pro. Forfatter til og underviser på DGI YouTurn

Hvordan fodrer man bedst svømmemotoren? Undgå at falde i de 
værste madfælder, når den store svømmesult skal stilles enten før 
eller efter træning. Hvad er hensigtsmæssigt at spise forinden, og 
hvad giver du kroppen, når du er færdig med at svømmetræne? Vi 
gennemgår de nyeste kostråd fra Sundhedsstyrelsen og du får et 
par konkrete forslag til god, sund og nærende svømmekost med dig 
hjem.

88.  VINTERBADERVÆRT: VIS VEJEN  
TIL DET KOLDE GYS FOR ANDRE  
(KOMBI MED DYP SØN.)

Oplægsholder: Signe Nyby
– svømmekonsulent DGI Storstrømmen

Hop i havet – hele året rundt. Vinterbadning har virkelig vundet ind-
pas i danskernes hjerter i løbet af de sidste par år, hvor mange har 
fået øjnene op for glæderne og fordelene forbundet med det kolde 
gys. Med udgangspunkt i uddannelsen ”Vinterbadervært” kommer 
vi omkring vinterbadning som aktivitet, fx som parallelt tilbud til 
svømmeklubbens øvrige hold. Samtidig får du input til, hvordan du 
selv kan komme i gang med at vinterbade samt give glæden ved det 
kolde gys videre til andre. 

Workshoppen kan med fordel kombineres med enten:
97. Havdyp - vi går til Sædding Strand og dypper os eller  
98. Havdyp - OBS: begynder kl. 8.30 ved Ho Bugt Sejlklub
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89. VANDPOLO – VI SPILLER EN KAMP!
Oplægsholder: Philip Steenfos
–  med 11 års erfaring som både spiller og træner. På nuværende 

tidspunkt træner for U15 landsholdet. Læser kandidat i idræt 
med ”Exercise as medicine” som speciale. Kystlivredder for 
TrygFonden Kystlivredning.

Er du vild med kombinationen af bold og vand – og kan du lide at 
score mål? Så kom og vær med til en frisk omgang vandpolo. Vi 
spiller kamp under hele workshoppen, med forskellige regler og 
tilpasninger, som vil illustrere, hvordan vandpolo kan tilpasses, 
så deltagere på alle niveauer kan være med og få glæde ud af 
sporten.
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SAUNAGUS  
–  FULD SKRUE PÅ VARMEN MED 

FLERE EKSPERTER
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Igennem alverdens dufte er saunagus en aromaterapeutisk oplevelse af afslapning og vel-
være, der påvirker både krop og sind. Æteriske olier og vand hældes på saunaovnens sten, 
og forvandler atmosfæren i saunaen efter gusmesteren ønske. Du vil på egen krop opleve, 
hvordan lys, lyd og duft kan bruges til at skabe historier og stemninger. 

Erfarne gusmestre fra både Svømmestadion Danmark og Dansk Saunaselskab er klar til at 
svinge håndklædet til en række skønne, aromatiske oplevelser i saunaen, hvor kun fantasi-
en sætter sine begrænsninger!

90. SAUNAGUS

Oplægsholder: Kristina Meier og Jacob Lindemann
– gusmestre i Svømmestadion Danmarks saunaer. 
 
Både Jacob og Kristina har igennem mange år udviklet saunagus 
til mange gode oplevelser med de glohede sten! Begge er lokale 
i Svømmestadion Danmarks saunaer, og kender dem derfor til 
perfektion. 

90.A  SAUNAGUS  
– ÅRSTIDERNE SKIFTER

Sæt dagen godt i gang, med en tur året rundt. Gennem saunaen 
ovnens fordampende dufte tager vi en rejse gennem årstidernes 
associerede dufte.

90.C SAUNAGUS – IND I MØRKET!

Hvad sker der når det hele bliver mørkt? I et sammenspil af alle 
vores sanser skaber vi os de indtryk der danner rammerne om-
kring os. Når det hele bliver mørkt og synet forsvinder, skærper vi 
vores øvrige sanser og oplever måske varmen anderledes?

90.E  SAUNAGUS  
– I SKOVENS DYBE STILLE RO

Med udgangspunkt i skovens dufte vil denne gus give tid og ro 
til at tænke ind i krop og sjæl, og fortrænge hverdagens stress 
– bare et øjeblik. Duftene der bruges på saunaovnen, vil hjælpe 
kroppen med at falde helt til ro, og finde ny energi

90.B  SAUNAGUS  
– GUS FOR BEGYNDERE

Er der en gusmester gemt i dig? Modsat weekendens øvrige 
saunagus workshops er dette ikke en oplevelsesgus, men en 
inspiration til dig der gerne vil udvikle din saunagus. I løbet af 
workshoppen vil vi komme omkring gus know-how, og så mange 
inspirationsideer som muligt. Desuden vil vi finde tid til træning 
af forskellige håndklædeteknikker - Så find din indre gusmester 
frem, og vær med!

90.D SAUNAGUS – SMAG PÅ DUFTEN

Lad saunaens varme dufte sænke sig ned over dig. Forestil dig 
ikke blot duftens nuancer fordele sig ud i rummet, men også 
smagens dejlige noter sprede sig udover tungen. 
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90.F  SAUNAGUS – KUN FANTASIEN 
SÆTTER GRÆNSEN 

Sammen med gusmesterens fortælling og livagtige håndklædes-
ving, er saunaens dufte bestemt blandt de uundværlige elemen-
ter. Duftene udvindes normalt som æteriske olier fra naturen 
selv, og det sætter sine begrænsninger. Denne gus vil i stedet 
tage form fra syntetiske olier, og på denne måde er det kun vores 
egen fantasi der sætter grænserne for de dufte, vi skaber.

91.A SAUNAGUS FOR BEGYNDERE 2

Er der en gusmester gemt i dig? Vi fortsætter, hvor vi slap på den 
teoretiske workshop 91. Gusmester for en dag, og kommer med 
praktisk inspiration til dig, der gerne vil udvikle din saunagus. I 
løbet af workshoppen vil vi komme omkring gus know-how, og 
så mange inspirationsideer som muligt. Desuden vil vi finde tid 
til træning af forskellige håndklædeteknikker - Så find din indre 
gusmester frem, og vær med!

91.C WINTER IS COMING

Vi forbereder os til vinteren med en gus særligt tilrettelagt denne 
årstid. Måske vinterbader du – og hvad kunne så være godt at 
smække på stenene bagefter? Måske står en skiferie for døren, 
og er der en sauna i hytten, kunne du jo overraske familie og 
venner med en omgang after skiing-gus?

91. GUSMESTER FOR EN DAG 
Oplægsholder: Kim Pedersen
–  formand i Det Danske Saunaselskab, medskaber af uddannel-

sen Bliv gusmester på en dag, arrangør af Saunagus-DM - og 
ikke mindst dedikeret saunagænger

Kom og bliv forført ind i kunsten at give en gusoplevelse. Sau-
nagus er populært, så det kan være, det skal være klubbens nye 
tiltag? Måske er du gusmester in spe – og så er dette oplæg 
også et must for dig. Her får du inspiration til gus, kort indføring i 
saunakulturen og vi kigger også lidt nærmere på svingteknikker. 
Kim deler veloplagt ud af sine erfaringer og tips og tricks til den 
helt store saunaoplevelse.

Oplægget kan med fordel kombineres med én eller flere af de 
praktiske workshops 91.A-91.D

91.B LAD FORTÆLLINGEN FORFØRE

Her går vi i dybden med de gode fortællinger, der binder gusen 
sammen til en helhedsoplevelse for deltagerne. Kom og lad 
varme, duft og ord smyge sig om dig og føre dig ind i en anden 
verden

91.D GET IN THE MOOD

Gear ned til søndagsstemning ovenpå en veloverstået Aqua 
Inspiration. Få pulsen ned imens vi hygger om dig med dejlige 
dufte og rolige bevægelser. Vi sørger for at stemningen er i top til 
hjemturen.
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99. HAVDYP – VI GÅR TIL SÆDDING 
STRAND OG DYPPER OS 
For os der elsker vand og hav – hele året rundt. Kom og kick-
start din karriere som vinterbader eller få dit daglige dyp med 
andre vinterbader-entusiaster. Vi mødes udenfor ved indgangen 
til Svømmestadion og går i samlet flok til Sædding Strand. Du 
bestemmer selv, om det er med eller uden badetøj – men husk 
håndklædet og en ekstra varm trøje + sokker til bagefter. 

99.A  HAVDYP – OBS: BEGYNDER KL. 
8.30 VED HO BUGT SEJLKLUB

For os der elsker vand og hav – hele året rundt. Kom og kickstart 
din karriere som vinterbader eller få dit daglige dyp med andre 
vinterbader-entusiaster. OBS: Vi mødes ved Ho Bugt Sejlklub kl. 
8.30 – så denne workshop kræver, at du har bil eller kørelejlig-
hed. Du bestemmer selv, om det er med eller uden badetøj – men 
husk håndklædet og en ekstra varm trøje + sokker til bagefter. 
Workshoppen varer fra kl. 8.30-9.15. 

Transporttid til Ho Bugt fra svømmehallen er ca. 20 min. pr. vej.

100.  SPA OG WELLNESS – TID TIL  
FORKÆLELSE OG AFSLAPNING

Lørdag kl. 17.00-17.40, kl. 18.00-18.40 og kl. 19.00-
19.40 på førstesalen af Svømmestadion Danmark

Kom ned i gear efter en dag med masser af ny viden og inspira-
tion. Det skønne wellnesscenter er en skøn oase af fred, ro og 
harmoni. Du kan blandt andet opleve soft sauna, infrarød sauna, 
dampbad, spabade, selvbehandlings kurbade, fodspa og oplevel-
sesbruser.

AKTIVITETSBANE

Lørdag kl. 18.00-19.40

Giv den gas og brug de sidste kræfter på aktivitetsbanen, som 
igen i år kommer i vandet, når dagen er ved at gå på hæld. Tag 
tid på dig selv og dine venner; hvem gennemfører det hurtigst, 
sjovest eller sejest?

93.  MØD DGI OG SVØM:  
SAMMEN SPILLER VI HINANDEN GODE (18.30-19.30)

Lørdag aften byder DGI Svømning og Dansk Svømmeunion op til dans i form af en åben, uforpligtende dia-
log i Pejsestuen om stort og småt i SvømmeDanmark. Vi stiler efter at være de danske svømmeklubbers 
foretrukne samarbejdspartner på de områder, hvor det er relevant. Og vi ønsker i forlængelse af dette 
udvikling i samspil med jer og jeres foreninger; det er det, vi er til for – at hjælpe jer med de udfordringer 
og behov, I møder hos jeres medlemmer - og vi håber, I denne aften vil være med til at spille os gode med 
gode råd, idéer og andre input. 
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PRAKTISK  
INFORMATION
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Tilmelding
Ved tilmelding skal alt registreres - herunder hvilke oplæg du vil 
deltage på hvornår, samt eventuel forplejning. Hvis du ønsker 
at overnatte i badmintonhallen skal dette også vælges under 
tilmeldingen. 

Vi har fået nogle gode priser på overnatning til deltagere på Aqua 
Inspiration på Danhostel Esbjerg og forskellige hoteller i Esbjerg. 
Ønsker du overnatning på et af disse steder, skal du selv kontakte 
dem og oplyse, at du er deltager på Aqua Inspiration for at få den 
gode pris. Information om de forskellige overnatningsmuligheder 
finder du herunder. 

Alle oplæg har et maksimum af deltagere for at sikre plads og 
eventuelle redskaber til alle, samt at alle får en god oplevelse på 
det enkelte oplæg. Ved tilmelding på de enkelte oplæg gælder 
“først-til-mølle ”-princippet. 

På instruktørsporet skal du være opmærksom på, at der 
forekommer oplæg i samme tidsrum på land og i vand i løbet af 
lørdag og søndag.

INSTRUKTØRSPOR LEDERSPOR

Tidspunkt Lørdag den 29. oktober kl. 9.00 - 
søndag den 30. oktober kl. 13.30

Lørdag den 29. oktober kl. 9.00 - 20.40

Sted De praktiske oplæg foregår på Svømmestadion 
Danmark. De teoretiske oplæg foregår på Esbjerg 
Vandrehjem, 600-800 meter fra Svømmestadion 
Danmark. Det er en god idé at vælge flere oplæg i streg 
det samme sted for at begrænse tiden til omklædning. 

Oplæggene foregår på Esbjerg Vandrehjem, 500 me-
ter fra Svømmestadion Danmark.

Priser Grundprisen eks. forplejning: 1.145 kr. 

Grundprisen dækker deltagelse på oplæg lørdag og 
søndag samt vand og frugt undervejs. 

1.850 kr.

I prisen er inkluderet oplæg og fuld forplejning. 

Det er muligt gratis at deltage på Aqua Inspirations 
oplæg om søndagen, hvoraf flere af dem er relevante 
for ledere. Morgenmad søndag kan tilkøbes for 100,- 
kr., og “Lunch to go” kan tilkøbes for 125,- kr. 

Tilkøb Forplejning: 475 kr. 

Forplejning dækker frokost og aftensmad lørdag og 
“lunch to go” søndag. Alle måltiderne serveres på 
Esbjerg Vandrehjem, og der vil være kaffe og te i for-
bindelse med måltiderne. 

Morgenmad lørdag og søndag kan desuden tilkøbes 
for 100 kr. pr. dag.

Vandrehjemmet har tidligere fået stor ros for deres 
store udvalg på buffetbordene. 

Såfremt du også ønsker at deltage i  
Aqua Inspiration om søndagen, kan du  
sende en mail til birgitte.drews@dgi.dk 

I mailen skal der stå ønsker til de oplæg, du gerne vil 
deltage på om søndagen samt eventuelt tilkøb af for-
plejning søndag. Overnatning fra lørdag til søndag skal 
du selv sørge for. Se forslag til hoteller nedenfor.

Overnatning På Aqua Inspiration er der flere muligheder for overnatning, hvor du kan vælge den overnatningsmulighed, som 
passer til dine ønsker. Læs mere om disse muligheder på næste side.

Tilmelding Du tilmelder dig instruktørsporet her:
https://tilmelding.dgi.dk/tilmelding/202200751000 

Du tilmelder dig ledersporet her: 
https://tilmelding.dgi.dk/tilmelding/202200751010

Tilmeldingsfrist 1. oktober 2022
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Badmintonhallen, Grådybet 71, 6700 Esbjerg
Det er muligt at overnatte gratis i badmintonhallen. Her fore-
går overnatningen efter sovesalsprincippet, hvor egen madras, 
sovepose og lignende medbringes. Morgenmad søndag kan 
tilkøbes hos Esbjerg Vandrehjem til 100 kr. Dette skal vælges, når 
du tilmelder dig.

Danhostel Esbjerg Vandrehjem, Gl. Vardevej 80,  
6700 Esbjerg
Du har mulighed for at overnatte på Danhostel Esbjerg Vandre-
hjem, hvor også en del af programmet foregår. Overnatningsprisen 
afhænger af ønsker til bad- og toiletfaciliteter på værelser samt 
af, hvor mange I sover sammen. Prisaftalen til Aqua Inspiration 
indeholder overnatning og morgenmad. For nærmere information, 
kontakt da vandrehjemmet via mailadressen herunder. 

Send din forespørgsel til esbjerg@danhostel.dk, som booker og 
sender dig en bekræftelse.

Cabinn Esbjerg, Skolegade 14, 6700 Esbjerg
På Cabinn Esbjerg får alle deltagere på Aqua Inspiration 2022 
10 % rabat ved at benytte følgende link: https://www.cabinn.
com/hotel/cabinn-esbjerg-hotel. Rabatten gælder overnatning i 
tidsrummet 28. oktober-30. oktober. 

Når du har valgt datoerne for overnatning, skal du klikke på 
“kode?” og indtaste følgende kode: Cabinn2022. Med koden bliver 
rabatten automatisk fratrukket. Det er muligt at vælge morgen-
mad til eller fra i forbindelse med tilmeldingen. Bemærk: betaling 
sker ved booking.

Scandic Hotel Esbjerg, Strandbygade 3, 6700 Esbjerg
Også på Scandic Esbjerg har de et tilbud til deltagere på Aqua 
Inspiration.

Følgende priser gælder:
Kr. 910,- pr. nat. pr. enkeltværelse inkl. morgenmad.
Kr. 1010,- pr. nat pr. dobbeltværelse inkl. morgenmad.
Skal bestilles online på Scandichotels.dk/Esbjerg 
Benyt bookingkoden: BAQU281022

A Place To, Grådybet 73A, 6700 Esbjerg
Overnatning kan bookes her: A Place To Hotels - en skyrocking 
oplevelse i Esbjerg – eller ring på tlf. 86 86 86 00.

KONTAKTPERSONER
For spørgsmål til indhold og program kontakt:

Majken Bagger Skovfoged, konsulent DGI Svømning  
mbs@dgi.dk eller 2491 4417

Mads N. Andersen, konsulent Dansk Svømmeunion 
mna@svoem.dk eller 6114 7797

For praktiske spørgsmål kontakt: 

Birgitte Drews, koordinator DGI Svømning 
birgitte.drews@dgi.dk eller 7940 4026

MULIGHEDER FOR OVERNATNING
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