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Aqua Inspiration 2021 er en fantastisk arena, hvor du får 
indblik i dansk svømning og nyeste trends. Der er fokus på 
masser af praktisk og teoretisk inspiration og erfaringsud-
veksling. 

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 på Aqua Inspiration 
2021. 

Vi ser frem til en weekend fyldt med engagerede instruktø-
rer og ledere fra hele landet. 

Vi følger naturligvis de gældende retningslinjer under hele 
konferencen.

Dansk Svømmeunion og DGI Svømning 

Dansk Svømmeunion og DGI Svømning 
inviterer instruktører, trænere, ledere, 
breddechefer og andre ildsjæle til Aqua 
Inspiration 2021 den 30.-31. oktober 
2021 i Esbjerg. 

INVITATION TIL 
INSPIRATION
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For dig, der 
er breddeansvarlig, 
svømmeskoleleder, 
klubchef, formand 

og bestyrelses-
medlem med ansvar 

for hele eller dele 
af klubbens 
breddehold. 

Se mere på side 6

For dig, der 
underviser:

• Baby og tumlinge
• Børn i svømme-

skolen

Se oplæg 
nr. 1-26

For dig der  
underviser: 

• Aqua Fitness 
• Voksne i svømning

Se oplæg 
nr. 43-67

 

For dig, der 
underviser: 

• Tweens og  
teenagere på 
breddehold i 
klubben

• Talentsvømmere

Se oplæg  
nr. 27-42

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 FIRE SPOR PÅ  
AQUA INSPIRATION 2021

Spor 1
Leder

Spor 2
Børn

Spor 4 
Voksne

Spor 3
Unge

Programmet til Aqua Inspiration 2021 er bygget op omkring følgende fire spor: 
1) Leder, 2) Børn, 3) Unge og 4) Voksne.

LEDERSPOR: INSTRUKTØRSPOR:
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Tid Indhold Sted

09.00-09.40 Fælles velkomst Badmintonhallen

09.40-10.00 Morgenbolle, kaffe og te Salen, vandrehjem

10.00-10.15 Opvarmningsøvelse
Ledersporets moderatorer

Salen, vandrehjem

10.15-11.15 Rekruttering og fastholdelse i foreningen via adfærdsdesign
Jette Würtz

Salen, vandrehjem

11.15-12.30 Bestyrelsen  
- det gode samarbejde
Lene Madegaard

Hvad har vi lært af Corona- 
opsamling på vidensdeling i
foråret 2021
Ricki Clausen.

Salen, vandrehjem  
og K2, vandrehjem

12.30-13.30 Frokost Spisesalen, vandrehjem

13.30-14.45 Open Space Salen, vandrehjem

14.45-15.00 Pause

15.00-16.15 Ledelse af ansatte
vs. Frivillige
Ricki Clausen

Crawlfit – et koncept,  
mange muligheder
Carsten Jokumsen

Salen, vandrehjem/ 
K2, vandrehjem

16.15-16.30 Kaffe Salen, vandrehjem

16.30-18.30 Effektiv mødeledelse
Henrik Højstrøm

Salen, vandrehjem

18.30-18.45 Refleksion og afrunding af dagens faglige program
Ledersporets moderatorer

Salen, vandrehjem

18.45-20.00 Aftensmad Spisesalen, vandrehjem

20.00-20.40 Fælles underholdning Badmintonhallen

PROGRAM FOR LEDERSPOR 
LØRDAG DEN 30. OKTOBER 

Ledersporet afholdes kun lørdag den 30. oktober 2021, men det er muligt gratis at deltage på de praktiske og teoretiske oplæg om 
søndagen, som også er relevante for ledere. Her er det kun forplejning søndag, som skal tilkøbes for et beskedent beløb. Se mere under 
praktisk information. Ønskes overnatning, se da mulighederne på side 50.
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PROGRAM FOR INSTRUKTØRSPORENE
LØRDAG DEN 30. OKTOBER 2021

Tid
Spisesal 
vandre-
hjem

Varmtvandsbassin Aktivitetsbassin Bølgebassin Hæve/
sænkebassin

Udspings- 
bassin

Konkurrence- 
bassin Romersk Bad K1 vandrehjem Badmintonhal Pejsestuen 

vandrehjem
1. sal 
Svømmestadion 
Danmark

09.00-
09.40 FÆLLES VELKOMST I BADMINTONHALLEN

10.00-
10.40

1. Baby: Keep it simple 
– Babysvømning på 
babys præmisser
Vivian Jeppsson

59. Strength power 
Andrea Gilardoni

11. Skab børns univers 
i vandet gennem  
deres interesser  
– temaundervisning
Sune Lund

18. Hvordan kan jeg 
aktivere børn (8-10 år) 
i selv- og livrednings-
aktiviteter på dybt 
vand?
Lars Skadhauge

46. Vind dine voksne 
og få mere snor  
– undervisningsteknik
Morten Willer

48. Kroppen i vand 
Lars Bo Larsen

11.00-
11.40

5. Tumlinge 3-5 år: I 
vandet uden forældre
Astrid Rohde

52. Hårdt og godt
Thala Lund Larsen

27. Grundfærdigheder 
niveau 458
Morten Willer

14. Hvad var dit navn 
nu, igen? 
Emma Kjær

62. Cardio, endurance, 
power 
Andrea Gilardoni

30. Vejrtrækning i  
fly og bryst
Jacob Quaade

67A. Saunagus  
– fuld frugt på
Jacob Lindemann og 
Kristina Meier

22. Hvordan skaber 
vi et mestringsorien-
teret miljø i svømme-
skolen og samtidig 
danner fællesskaber? 
Christian Dan Nielsen

56. Musik teori 
Marianne Schöttel

12.00-
12.40

Frokost 2. Baby: Sæt mål 
og delmål i baby- 
svømningen
Vivian Jeppsson

53. Seniorer og puls
Lona Callesen

10. Idéudvikling
Morten Willer

28. Aqua Fitness 
for unge 
Mike Grønvall

19. Hvordan kan jeg 
undervise børn  
(5-7 år) i svømning, 
når de ikke kan bunde? 
Lars Skadhauge

31. Generel bevægelse 
i vand – hvorfor er det 
relevant? 
Jacob Quaade

42. Hjerneperspek-
tiver på svømme-
indlæring
Simon Hansen

13.00-
13.40

Frokost 51. Væk med 
vandskræk 
Anne Bomberg

60. Hiit
Andrea Gilardoni

16. Aqua Fitness 
for børn
Mike Grønvall

15. Lege mod det  
færdige hovedspring 
Emma Kjær

13. Problemer med 
børns forskellige 
færdigheder på dit 
hold? Bliv inspireret i 
differentieret under-
visning.
Sune Lund

67B. Saunagus  
– gus for begyndere
Jacob Lindemann og 
Kristina Meier

23. Brænd igennem 
som instruktør uden 
at brænde ud
Simon Hansen

14.00-
14.40

Frokost 65. Aichi
Andrea Gilardoni

57. Musik i praksis 
Marianne Schöttel

17. Opvarmnings- 
aktiviteter for børn 
Anders Byrgesen

29. Genvejen til mere 
kropsbevidsthed
Emma Kjær

21. Brystsvømning
Christian Dan Nielsen

34. Hvordan kan vi  
blive målrettet
kreative i vores un-
dervisning? Og er det 
reelt nødvendigt?
Lars Skadhauge

15.00-
15.40

7. Tumlinge 1-4 år: 
Sjov selvredning
Astrid Rohde

66. Yoga 
Trine Schjøtz

12. Udfordr dine 
svømmeres bevæ-
gelser 
Sune Lund

43. Opvarmnings-
aktiviteter for voksne 
Anders Byrgesen

32. Balance i crawl og 
rygcrawl
Jacob Quaade

67C. Saunagus  
– Darkness! 
Jacob Lindemann og 
Kristina Meier

16.00-
16.40

3. Baby: Progression 
i greb
Vivian Jeppsson

58. Ab og Cardio 
attack 
Mike Grønvall

47. Undervisnings-
teknik for voksne 
Morten Willer

20. Butterfly gennem 
svømmeskolen
Christian Dan Nielsen

33. Blandede bolsjer
Jacob Quaade

17.00-
17.40

Aftensmad 68. Yoga i varmt vand
Trine Schjøtz

71. AcquaParty 
Andrea Gilardoni

73A. Saunagus  
– Halloween
Jacob Lindemann og 
Kristina Meier

75. Erfaringsud-
veksling - hvordan 
er du kommet i gang 
efter tørlægningen?

18.00-
18.40

Aftensmad 69. Afspænding og 
udstrækning 
Lona Callesen

72. Forhindringsbane 73B. Saunagus  
– drik dig varm 
Jacob Lindemann og 
Kristina Meier

76. Erfaringsud- 
veksling: Corona- 
krisens betydning for 
svømmeklubberne.

74. Spa og wellness 
kl. 18.00-18.40 og  
kl. 18.50-19.30

19.00-
19.40

Aftensmad 70. Massage i varmt 
vand
Astrid Rohde

20.00-
20.40 FÆLLES UNDERHOLDNING MED GUF I BADMINTONHALLEN

20.40- Natmad
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3. Spor: Unge 4. Spor: Voksne2. Spor: Børn

Der står et tal ud for alle oplæg. Dette tal henviser til beskrivelsen af oplægget på de efterfølgende sider. 

Fælles



PROGRAM FOR INSTRUKTØRSPORENE
SØNDAG DEN 31. OKTOBER 2021

Tid Varmtvandsbassin Aktivitetsbassin Hæve/
sænkebassin Udspringsbassin Konkurrence- 

bassin Romersk Bad Salen vandrehjem

09.00-
09.40

54. Skånsom træning 
for seniorer 
Lona Callesen

45. Extreme 
Watercross 
Tommy Bach

37. Sæt de unge i spil! 
Simon Hansen

39. Opvarmnings- 
aktiviteter for unge 
Anders Byrgesen

64. Balance training 
on boards 
Andrea Gilardoni

67D. Saunagus  
– calm down 
Jacob Lindemann og 
Kristina Meier

36. Hvordan kan vi fast-
holde unges begejstring 
for svømning? 
Lars Skadhauge

10.00-
10.40

8. Tumlinge 1-4 år: Så-
dan styrker du barnets 
motoriske udvikling. 
Anne Bomberg

63. Aqua Fight
Andrea Gilardoni

24. Inddrag dine svøm-
mere i undervisningen 
Simon Hansen

40. Livredningsaktivite-
ter for unge
Mads Andersen

6. Tumlinge 1-4 år: 
Inklusion af alle.
Morten Willer

50. I gang med  
åbent vand
Carsten Jokumsen

11.00-
11.40

4. Baby: Sanglege for  
de mindste. 
Vivian Jeppsson

55. Simpel og hård 
træning. 
Thala Lund Larsen

38. Crossfit i vand 
for unge 
Tommy Bach

26. Sansemotorik i vand 
og på land for børn 
Nicoline Jepsen

44. Konkurrencer på 
voksenhold
Anders Byrgesen

67E. Saunagus 
– Kan syntetiske dufte 
også noget? 
Jacob Lindemann og 
Kristina Meier

49. Klubånd og fasthol-
delse - kommunikation 
til jeres voksenmedlem-
mer.
Carsten Jokumsen

12.00-
12.40

9. Tumlinge 1-4 år:  
Hente-bringe-øvelser 
med magi og progres-
sion 
Anne Bomberg

61. HIIT 
Andrea Gilardoni

25. Crossfit i vand 
for børn
Tommy Bach

41. Sansemotorik i vand 
og på land for tweens 
og teens 
Nicoline Jepsen

35. Gamification -  
Hvordan kan unges 
gamer-interesser 
overføres til svømme-
undervisningen? 
Lars Skadhauge

13.00-
13.30 SANDWICH ”TO GO”

10



PROGRAM FOR INSTRUKTØRSPORENE
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Hente-bringe-øvelser 
med magi og progres-
sion 
Anne Bomberg

61. HIIT 
Andrea Gilardoni

25. Crossfit i vand 
for børn
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13.30 SANDWICH ”TO GO”

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

Der står et tal ud for alle oplæg. Dette tal henviser til beskrivelsen af 
oplægget på de efterfølgende sider. 
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UNDERHOLDNING 
LØRDAG DEN 30. OKTOBER 

Lørdag aften på Aqua Inspiration får vi  
besøg af komikerduoen Guf, som vil gøre 
alt, hvad de kan for at underholde os alle.

Guf laver Impro Comedy. Impro Comedy er komik skabt i nuet. 
Det er sjove scener og sketcher sammensat ud fra netop dine bud!

Bag Guf står komikerduoen Daniel Buch og Søren Højgaard. 
Når de to optræder, er det dine bud, der driver værket og bliver 
udgangspunktet for vilde, unikke og grinagtige scenarier. Alle 
trukket direkte ud af øjeblikket og lige ind på scenen. Guf glæder 
sig allerede nu til at lade dine indspark og præmisser blive til 
dugfrisk underholdning, og du kan glæde dig til at tage med ud på 
det dybeste vand – for i improviseret komik kan alting ske!

Så mød op kl. 20.00 i badmintonhallen og grin din aften godt i 
gang, når Guf gæster Aqua Inspiration 2021.
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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 tidligere konferencer: 

• “Uden mad og drikke duer helten ikke”. Husk at tilmelde 
dig frokost og aftensmad. Vores erfaringer viser, at der 
er personer, der glemmer at vælge frokost og aftens-
mad, når de tilmelder sig og i stedet vælger oplæg i alle 
tidsrum. Dette kan resultere i, at man bliver for træt 
til at deltage i de oplæg, man har valgt, eller at man 
tilvælger maden på dagen for konferencen og dermed 
udebliver fra oplæg, så oplægget mister deltagere.

• Det er en god idé at vælge flere oplæg i streg i enten 
svømmehallen eller på vandrehjemmet for at be-
grænse tiden til omklædning. 

• Erfaringen viser, at de fleste får den bedste konfe-
rence ved at deltage aktivt i vandet på 6-8 praktiske 
oplæg i løbet af weekenden. Hvis der vælges flere 
praktiske oplæg, kan man ende med at blive for træt 
til at være en aktiv del af det praktiske oplæg. 

• Der er masser af læring og inspiration ved at ob-
servere de praktiske oplæg fra kanten. Så hvis du 
ønsker at se et praktisk oplæg fra kanten, skal du blot 
tilmelde dig som observatør på kanten på det givne 
tidspunkt. Dette giver en god pause, så man er klar til 
at være aktiv igen efterfølgende. 
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SPOR 1:  
LEDER
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REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE I 
FORENINGEN VIA ADFÆRDSDESIGN

Oplægsholder: Jette Würtz 
Adfærdskonsulent – Bevæg Dig For Livet og før dette marketings-
projektleder i DGI. Tidligere analysekonsulent ved Dansk Super-
marked og mange års erfaring fra et mediabureau. Cand.merc i 
afsætning.

Hør hvordan I kan bruge adfærdsdesign i din svømmeklub til at 
tiltrække og fastholde medlemmerne, og hvordan I kan rekrutte-
re flere frivillige i klubben. Indledningsvis gives en kort introdukti-
on til adfærdsdesign som begreb.
Oplægget er henvendt til ledere og ansatte i svømmeklubber.  

BESTYRELSEN  
– DET GODE SAMARBEJDE 

Oplægsholder: Lene Madegaard 
Udviklingskonsulent i Dansk Svømmeunion 

Hvad skal der til for at skabe det gode samarbejde i bestyrelsen? 

Med udgangspunkt i en kort præsentation af profilanalyser vil vi 
i denne workshop komme omkring, hvad der er kendetegnende 
ved forskellige adfærdstyper, og hvordan de kan spille hinanden 
gode i en bestyrelse. 

I den forbindelse vil vi komme rundt om, hvordan kommunika-
tion kan anvendes til at involvere klubbens bestyrelse og øvrige 
interessenter, men også få en snak om hvad der gør, at kommuni-
kation kan begrænse eller øge dialogen.

Konflikter møder vi til stadighed i samarbejdet med andre, og vi 
vil kort komme ind på de forskellige typer af konflikter, der findes, 
og hvad der skal til for at forstå, hvorfor de opstår.

Afslutningsvis vil vi tale om, hvordan I selv kan medvirke til at 
”slippe anerkendelsen løs” i jeres egen organisation.

Ledersporet er målrettet breddeansvarlige, svømmeskoleledere, klubchefer, formænd 
og bestyrelsesmedlemmer. Formålet med ledersporet er at give dig konkrete redskaber 
og inspiration til, hvordan du som leder målrettet kan udvikle din klub uanset klubbens 
størrelse. Derudover giver ledersporet rig mulighed for at sparre med ledere fra andre 
klubber fra hele landet. Der er mulighed for at sammensætte dit personlige program, 
idet der er flere oplæg at vælge imellem på ledersporet. 
Se i programmet på side 8, hvilke oplæg du skal vælge imellem. 

Ledersporet afholdes kun lørdag den 30. oktober 2021, men du har mulighed for at deltage på Aqua Inspiration om 
søndagen og få mange spændende oplæg med fra konferencen - se mere om tilmelding mv. på side 49.  
Du kan på side 10-11 se søndagens program. 
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LEDELSE AF ANSATTE VS. FRIVILLIGE
Oplægsholder: Ricki Clausen 
Ricki har været leder og ansat i foreningsverdenen i 25 år. Cand.
merc. i strategi og ledelse, uddannet på idrættens trænerakademi 
og har været svømmetræner på øverste niveau for svømmere 
kvalificeret til internationale mesterskaber herunder OL. I dag 
arbejder han deltid som elitetræner og driver egen virksomhed, 
der leverer konsulentydelser inden for organisation og ledelse til 
private og offentlige organisationer herunder større foreninger.

Den frivillige leder opererer i et ledelsesfelt, der i stigende grad 
går fra at lede frivillige til at lede ansatte. Den bevægelse kræver 

et klart overblik over den enkelte medarbejders motivation, 
læringsstil og både stærke og svage sider. Hvordan kan man som 
frivillig leder blive bedre klædt på til at agere leder for både frivil-
lige og ansatte? Det kommer Ricki Clausen ind på i dette oplæg, 
der henvender sig både til de frivillige ledere og de både ansatte 
og frivillige, de er ledere for. Ricki vil komme med nogle konkrete 
forslag til at sikre god ledelse for både frivillige og ansatte og 
perspektivere med nogle af de oplevelser, han selv har haft både 
som leder og som ansat i foreningsverdenen gennem de sidste 
knap 25 år.

HVAD HAR VI LÆRT AF CORONA – OPSAMLING PÅ  
VIDENSDELING I FORÅRET 2021

Oplægsholder: Ricki Clausen 
Ricki har været leder og ansat i foreningsverdenen i 25 år. Cand.
merc. i strategi og ledelse, uddannet på idrættens trænerakademi
og har været svømmetræner på øverste niveau for svømmere
kvalificeret til internationale mesterskaber herunder OL. I dag
arbejder han deltid som elitetræner og driver egen virksomhed,
der leverer konsulentydelser inden for organisation og ledelse til
private og offentlige organisationer herunder større foreninger.

I foråret 2021 afholdt Bevæg Dig For Livet i samarbejde med 
Ricki Clausen i alt tre webinarer, hvor der blev samlet op på lærin-
gen fra Corona. Der blev i sagens natur delt konkrete råd omkring 

opstart og støttepuljer, men der blev også brugt tid på at skue 
lidt ud i fremtiden og komme med bud på, hvad Corona har lært 
os fremadrettet og hvilke tiltag, der var dikteret af Corona, som 
foreningerne havde fundet så værdifulde, så man ville blive ved 
med at gøre det. Konkret vil dette oplæg byde på en kondense-
ring af de tre webinarer samt Rickis egne tanker efter webina-
rerne. Der vil også blive samlet op på de helt konkrete tiltag, som 
de største foreninger i landet vil fortsætte med efter Corona, 
herunder kommunikationsændringer, ændringer i logistikken 
omkring undervisning og omklædning og - måske vigtigst af alt - 
en grundlæggende diskussion omkring vores rolle som foreninger 
og hvordan vi skal forvalte den i fremtiden.

OPEN SPACE
Her sætter vi, med afsæt i dine forslag hertil, fokus på aktuelle 
emner og dilemmaer i forhold til, hvad det rører sig i din svømme-
klub. Erfaringsudveksling og netværk er således i centrum. 

CRAWLFIT – ET KONCEPT, MANGE MULIGHEDER

Oplægsholder: Carsten Jokumsen
Kommunikationskonsulent for Bevæg dig for livet - Svømning

Crawlfit kan blive jeres nye bedste ven i kampen om de voksne 
motionisters gunst.

På dette oplæg vil du blive præsenteret for nogle af de muligheder, 
som Crawlfit konceptet giver jeres klub. Crawlfit er et selvtræ-

ningsværktøj centreret omkring en række træningsforløb, der 
promoveres via en crawlfit tavle i jeres svømmehal. Men konceptet 
kan bruges af alle – uanset om I har en Crawlfit tavle eller ej.
Du vil blive præsenteret for en række konkrete aktiviteter og må-
der, hvorpå I kan bruge Crawlfit til at skabe aktivitet og interesse 
om jeres klub, og vi vil fortælle, hvordan I kan få hjælp til at nå 
endnu længere ud med jeres aktiviteter.
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EFFEKTIV MØDELEDELSE
Oplægsholder: Henrik Højstrøm
Henrik Højstrøm har en baggrund som cand.scient.pol, og har tidligere 
også været udsendt til Kosovo som sergent i det danske forsvar.

Derudover underviser Henrik i team- og projektledelse på 9 år som 
ekstern lektor på Københavns Universitet, hvor han også er blevet 
nomineret til årets underviser. Til daglig er Henrik Salgs- og Kundedi-
rektør på Niels Brock. Henrik har været tilknyttet virksomheden True 
North i næsten 10 år som ledende facilitator og har her begejstret 
mange tusind unge og deres forældre på camps og workshops både i 
Danmark og internationalt.

Med denne workshop får du 1,5 time med konkrete tips og 
teknikker til at planlægge og afholde gode, effektive møder. 
Workshoppen kommer til at foregå i et involverende format med 
høj energi, hvor vi også prøver teoretiske input i praksis. Du vil 
også som fremtidig mødeleder få indsigt i, hvordan du kan sikre, 
at deltagerne får størst mulig værdi af dine afholdte møder. 
Dette sker blandt andet ved refleksion over mål og målgruppe, 
men også ved brug af dagsorden som redskab til at facilitere en 
proces.
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SPOR 2:  
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1. BABY 0-1 ÅR: KEEP IT SIMPLE  
– BABYSVØMNING PÅ BABYS  
PRÆMISSER (PRAKTISK)

Oplægsholder: Vivian Jeppsson
Underviser og koordinator i Øbro-Hallens BabyTeam siden 2002 
og underviser på DGI Svømnings babyuddannelse

En svømmetur hos jer skal være lærerig både for forældre og de 
små, uden at der absolut skal dykkes fra første lektion. Mit ud-
gangspunkt er - vent med dykkene til I mener, at det enkelte barn 
og dets forældre er klar. Og stop endelig med dykkene mens legen 
er god, og fortsæt i stedet med anden god udviklende aktivitet. 
Det skal ikke være must, at der skal dykkes. Vi kan sagtens lave 
masser af anden undervisning og aktivitet, der giver barnet god 
vandføling og stimulans. Og samtidigt vil det give forældrene ro og 
de kan mærke hvorledes barnet bruger vandet på en positiv måde, 
uden for meget hjælp fra de voksnes støttende hænder.

2. BABY 0-1 ÅR: SÆT MÅL OG DELMÅL 
I BABYSVØMNINGEN (PRAKTISK)

 
Oplægsholder: Vivian Jeppsson
Underviser og koordinator i Øbro-Hallens BabyTeam siden 2002 
og underviser på DGI Svømnings babyuddannelse

Se dine hold an og lav en plan for, hvad det vil være muligt at 
sætte som mål for sæsonen og hvilke delmål man kan sætte 
gennem perioden. En plan enten for det enkelte barn eller for 
hele holdet, afhængig af hvilket sæt up I har i klubben. 
Familierne skal kunne mærke, at der er en mening med øvelserne, 
samtidigt med at det selvfølgelig skal være sjovt for de mindste. 

3. BABY 0-1 ÅR: PROGRESSION  
I GREB (PRAKTISK)
Oplægsholder: Vivian Jeppsson
Underviser og koordinator i Øbro-Hallens BabyTeam siden 2002 
og underviser på DGI Svømnings babyuddannelse

Vi vil på dette praktiske oplæg arbejde med hvorledes nogle af 
vores greb gennem babys udvikling går fra at vi støtter meget, til 
at barnet selv skal finde frem til hvad der virker for dem. I denne 
proces er det vigtigt, hele tiden at mærke hvor det enkelte barn 
er, så vi ikke skubber for hurtigt på. 

Der vil blive arbejdet med: 
• Barnets egen vej frem. 
• Balance i vandet. 
• At flyde på ryggen. 
• Hop i vandet. 
• Metoder man kan øve dyk på. 

4. SANGLEGE FOR DE MINDSTE 

Oplægsholder: Vivian Jeppsson
Underviser og koordinator i Øbro-Hallens BabyTeam siden 2002
og underviser på DGI Svømnings babyuddannelse

I dette praktiske oplæg skal vi i vandet og bruge vores skønne 
stemmer. Vi gennemgår en række sanglege med genkendelighed 
i tempo og bevægelse -  hvor de små kan følge med og vise hvad 
de kan.

 OPLÆG 1-26 
I svømmeskolen giver vi børn en vigtig og uundværlig færdighed, som de uden tvivl kom-
mer til at bruge på et tidspunkt i livet. Det gør dit arbejde som instruktør i en forening eller i 
andre sammenhænge utrolig vigtig.

Vi vil på Aqua Inspiration 2021 give dig spændende inspiration til undervisning af børn i alderen 0-10 år.  
Du får redskaber til at gøre din undervisning sjov, motiverende og ikke mindst lærerig.
Sporet henvender sig til dig, der underviser i baby- og tumlingesvømning og på børneholdene i svømmeskolen. 
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6. TUMLINGE 1-4 ÅR:  
INKLUSION AF ALLE (PRAKTISK)

Oplægsholder: Morten Willer 
Står bag DGI’s Svømmeskolekoncept, og har undervist på en
række kurser for DGI og Dansk Svømmeunion for børn og voksne
siden 2006

Som instruktør er det vigtigt at sikre gode vandoplevelser og 
skabe udvikling hos alle børn – trods forskelligheder. Men hvor-
dan er det muligt at tilrettelægge en undervisning, der rummer 
og tilgodeser alle børn? Er det barnet eller fællesskabet, der skal 
tilpasse sig? Og hvordan er det muligt i praksis? Disse spørgsmål 
vil blive behandlet i dette praktiske oplæg. 

7. TUMLINGE 1-4 ÅR:  
SJOV SELVREDNING (PRAKTISK)

Oplægsholder: Astrid Rohde 
Breddeansvarlig i Holstebro Svømme-Club og underviser på 
Svømningens Grunduddannelse

Mange forældre sender deres børn til svømning med et ønske 
om, at de skal blive i stand til at redde sig selv. Børn kan allerede 
fra en tidlig alder lære at redde sig selv. I dette praktiske oplæg 
præsenteres lege og øvelser med fokus på selvredning. Omdrej-
ningspunktet er den legende tilgang, og du vil blive inspireret 
til, hvordan selvredning kan indgå som en aktiv og sjov del af 
svømmeundervisningen for de 1-4 årige. 

8. TUMLINGE 1-4 ÅR:  
SÅDAN STYRKER DU BARNETS  
MOTORISKE UDVIKLING (PRAKTISK)

Oplægsholder: Anne Bomberg
Underviser på DGI Svømnings baby- og tumlingeuddannelse og 
har undervist i baby- og tumlingesvømning samt voksne med 
vandskræk i mere end 15 år
 
Leg og bevægelse i vand er den perfekte legeplads for barnets 
motoriske udvikling. Som instruktør er det vigtigt, at du tager 
højde for barnets motoriske udvikling i undervisningen. Du får 
masser af inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge undervis-
ningen og de enkelte aktiviteter, så alle børn rammer zonen for 
nærmeste udvikling. 

9. TUMLINGE 1-4 ÅR: HENTE-BRINGE-ØVELSER  
MED MAGI OG PROGRESSION (PRAKTISK)
Oplægsholder: Anne Bomberg
Underviser på DGI Svømnings baby- og tumlingeuddannelse og 
har undervist i baby- og tumlingesvømning samt voksne med 
vandskræk i mere end 15 år
 
Børn i alderen 1-4 år elsker hente-bringe-øvelser i vandet, og 
de finder det motiverende og meningsfuldt at bevæge sig fra A 

til B på denne måde. Formålet er at inspirere til, hvordan du som 
instruktør kan bruge din fantasi og kreativitet fra barnets univers 
til at udvikle og skabe progression i hente-bringe-øvelser i din 
undervisning.

5. TUMLINGE 3-5 ÅR: I VANDET UDEN 
FORÆLDRE (PRAKTISK)

Oplægsholder: Astrid Rohde
Breddeansvarlig Holstebro Svømme-Club og underviser på svøm-
ningens grunduddannelse

I babysvømning udgør forældrene en central del af undervis-
ningen i forhold til at støtte og skabe tryghed for barnet. Men 
hvordan gribes svømmeundervisningen an, når de 3-5-årige skal 
alene i vandet uden deres forældre? Et trygt og inkluderende un-
dervisningsmiljø er vigtigt for en vellykket svømmeundervisning, 
der sikrer gode vandoplevelser og udvikling for børnene. I dette 
praktiske oplæg vil du blive inspireret til, hvordan du kan under-
støtte de 3-5-årige i at være alene i vandet uden en forældre og 
samtidig tilgodese det enkelte barns behov. 
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14. HVAD VAR DIT NAVN NU, IGEN? 
(PRAKTISK)
Oplægsholder: Emma Kjær
Udspringstræner i IF Lyseng Udspring

Hvad var dit navn nu, igen? Har du også svært ved at huske dine 
svømmeres navne? For når de først ligger nede i vandet, er det 
ikke til at kende forskel? På dette oplæg gennemgår vi en række 
lege, hvor du som træner vil få gentaget børnenes navne tilpas 
mange gange. Samtidig vil legene også give børnene mulighed 
for at lære hinandens navne hurtigt. Det er vigtigt for børnene, at 
deres træner kan deres navn. Det skaber tryghed og sammen-
hold blandt børnene.

15. LEGE MOD DET FÆRDIGE  
HOVEDSPRING (PRAKTISK)
Oplægsholder: Emma Kjær
Udspringstræner i IF Lyseng Udspring

Oplægget egner sig til de små børn i svømmeskolen og dem, som 
døjer med at hoppe i vandet. Under oplægget vil vi gå fra at sidde 
på kanten og holde sig for næsen til at hoppe i på hovedet. Der vil 
kort være fokus på, hvordan man kan lære børnene at kunne lide 
at få vand i hovedet samt at få næsen under vand. Derfra arbej-
des der hen mod et hovedspring, som ikke bliver en maveplasker. 
Dette gøres gennem forskellige udspringslege.

12. UDFORDR DINE SVØMMERES  
BEVÆGELSER (PRAKTISK)

 
 
Oplægsholder: Sune Lund
Underviser for DGI Svømning og Dansk Svømmeunion med mere end 
10 års erfaring samt medudvikler af uddannelsesmateriale for DGI 

På dette praktiske oplæg vil du gå hjem med en masse eksempler 
på sjove, spændende og generelt fede ideer til, hvordan du som 
underviser kan udfordre børnenes bevægelser mest muligt. På 
denne måde kan man som underviser skabe et solidt motorisk 
fundament, som er altafgørende for senere indlæring af blandt 
andet stilarter. 

13. PROBLEMER MED BØRNS FOR-
SKELLIGE FÆRDIGHEDER PÅ DIT HOLD? 
BLIV INSPIRERET I DIFFERENTIERET 
UNDERVISNING.  (PRAKTISK)
Oplægsholder: Sune Lund
Underviser for DGI Svømning og Dansk Svømmeunion med mere end 
10 års erfaring samt medudvikler af uddannelsesmateriale for DGI 

Differentieret undervisning kan være svært. Det kan være svært 
at tilgodese alle børns behov. På dette praktiske oplæg er der 
fokus på, hvordan man rent praktisk organiserer differentieret 
undervisning, uden at det går ud over sammenholdsfølelsen 
på holdet. Der vil være fokus på, hvordan man kan organisere 
undervisningen, og hvordan man kan bruge den til at få alle på 
holdet i flow.

10. IDÉUDVIKLING (PRAKTISK)
 
 
 
Oplægsholder: Morten Willer
Står bag DGI’s Svømmeskolekoncept, og har undervist på en 
række kurser for DGI og Dansk Svømmeunion for børn og voksne 
siden 2006

På dette praktiske oplæg får du dobbelt så mange øvelser med 
hjem, som du har i forvejen. Her får du en gratis prøve: Tag alle 
dine øvelser. Lav dem baglæns. Voila – dobbelt op! Vi arbejder 
med at brainstorme, blive inspireret af hinanden, bygge videre på 
andres ideer, og frem for alt holder vi et højt aktivitetsniveau. Vi 
gør det nemt – sammen.

11. SKAB BØRNS UNIVERS I VANDET 
GENNEM DERES INTERESSER - TEMA 
UNDERVISNING (PRAKTISK)

Oplægsholder: Sune Lund
Underviser for DGI Svømning og Dansk Svømmeunion med mere end 
10 års erfaring samt medudvikler af uddannelsesmateriale for DGI

Tag børnene med på en rejse og lær dem, hvordan de kan være 
med til at redde dagen som Marshall, Skye og de andre hunde fra 
Paw Patrol – eller måske som de seje ninjaer fra Ninjago! På det-
te praktiske oplæg vil du få inspiration til, hvordan du kan benytte 
dig af det, som interesserer børnene her og nu, og bruge det som 
inspiration til din undervisning.
Oplægget vil tage udgangspunkt i 4-6-årige, men oplægsholde-
ren vil også kort komme ind på, hvordan man kan bruge det til en 
lidt ældre aldersgruppe. 
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16. AQUA FITNESS FOR BØRN  
(PRAKTISK)
Oplægsholder: Mike Grønvall
Underviser på DGI’s Aqua Fitness Grunduddannelse og indehaver 
af AquaFitness med Mike Grønvall på Facebook

Hvem siger, man ikke kan lege sige igennem Aquafitness? Kom 
til dette praktiske oplæg, hvor vi skal tilbage til barndommen og 
lege os igennem forskellige øvelser. Vi tænker anderledes for at 
inddrage Aquafitness på en sjov, spændende og barnlig måde. Vi 
skal springe rundt til MGP-musik og andre fede børnesange, mens 
vi arbejder med kroppen. Målgruppen for dette oplæg er børn i 
alderen 6-12 år. 

17. OPVARMNINGSAKTIVITETER  
FOR BØRN (PRAKTISK)
 
Oplægsholder: Anders Højberg Byrgesen
Underviser for DGI Svømning og Dansk Svømmeunion
 
Børn har som udgangspunkt ikke det samme behov for at varme 
op som voksne. Men det er godt at vænne dem til i en tidlig alder, 
at de skal varme op, inden de er aktive. Samtidig hjælper det med, 
at de ikke kommer til at fryse. På denne workshop får du inspira-
tion til, hvordan du kan lave gode sjove opvarmningsaktiviteter på 
dine børnehold.

18. HVORDAN KAN JEG AKTIVERE BØRN (8-10 ÅR)  
I SELV- OG LIVREDNINGSAKTIVITETER PÅ DYBT VAND? (PRAKTISK)
Oplægsholder: Lars Skadhauge
Svømmetræner i Swim Team Taastrup samt underviser på  
Svømningens Grunduddannelse og Hjælpeinstruktøruddannelsen

Dybt vand er tiltrækkende, men også potentielt farligt. Så 
hvordan kan vi arbejde med at forene de to modsatrettede 
motiver? Det er her, oplægget tager afsæt. Oplægget integrerer 
virkelighedsnære hændelser uden for svømmehallen og ønsker 

at give deltagerne forslag til, hvordan selv- og livredning på dybt 
vand kan integreres i den daglige svømmeundervisning. Du skal 
som deltager være parat til at lade fantasien rulle og give bud på 
aktiviteter. 
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22. HVORDAN SKABER VI ET  
MESTRINGSORIENTERET MILJØ  
I SVØMMESKOLEN OG SAMTIDIG  
DANNER FÆLLESSKABER?  
(TEORETISK)

Oplægsholder: Christian Dan Nielsen
Cand.scient. i Idræt, gymnasielærer og svømmetræner gennem 10 
år på diverse hold fra svømmeskole til konkurrenceafdeling

Hvordan kan vi understøtte svømmernes fokus på egen  
læring og skabe en undervisning, som letter overgangen til kon- 
kurrenceafdelingen? Oplægget tager udgangspunkt i erfaringer 
med, at svømmere ofte kan blive drevet af konkurrence. Hvordan 
kan vi i den sammenhæng opstille aktiviteter, som understøtter 
mestringsorientering, samtidig med at børnene har det sjovt 
og indgår i relationer, som øger deres bevidsthed? Oplægget hen-
vender sig til dig, som underviser børn i alderen 8-10 år.

20. BUTTERFLY GENNEM SVØMME-
SKOLEN (PRAKTISK)

Oplægsholder: Christian Dan Nielsen
Cand.scient. i Idræt, gymnasielærer og svømmetræner gennem 10 
år på diverse hold fra svømmeskole til konkurrenceafdeling

På dette praktiske oplæg er der fokus på, hvordan vi kan undervi-
se i butterfly med henblik på forskellige aldersgruppers kunnen. 
Et særligt fokus vil være på kreative måder, hvorpå vi kan lære, 
hvordan vi både sikrer en høj bevægelseskvalitet og giver svøm-
merne mulighed for at sætte egne erfaringer i spil. Oplægget 
henvender sig til dig, som underviser børn i alderen 6-10 år. 

21. BRYSTSVØMNING (PRAKTISK)

Oplægsholder: Christian Dan Nielsen
Cand.scient. i Idræt, gymnasielærer og svømmetræner gennem 10 
år på diverse hold fra svømmeskole til konkurrenceafdeling

Fra grovmotorik til finmotorik. Fra begyndere til dygtige svøm-
mere i svømmeskolen. Progression igennem stilarten. Hvad skal 
vi gøre og hvornår? I oplægget stilles der skarpt på, hvordan man 
kan fragmentere stilarten, og hvordan svømmerne får succesful-
de oplevelser. Der vil være fokus på forskellige motoriske niveau-
er, og derudover vil dine egne erfaringer komme i spil. Oplægget 
henvender sig til dig, som underviser børn i alderen 8-10 år.

19. HVORDAN KAN JEG UNDERVISE 
BØRN (5-7 ÅR) I SVØMNING, NÅR DE 
IKKE KAN BUNDE? (PRAKTISK)

 
Oplægsholder: Lars Skadhauge
Svømmetræner i Swim Team Taastrup samt underviser på  
Svømningens Grunduddannelse og Hjælpeinstruktøruddannelsen

Oplægget stiller spørgsmålet: Hvordan skaber jeg en lærende 
undervisning for børn, når de ikke kan bunde?
Oplægget vil være centreret om grundfærdighederne (vejrtræk-
ning, balance og bevægelse) og komme med forslag til, hvordan 
færdigheder kan udvikles i bassiner, hvor børnene ikke kan 
bunde. Kodeord vil være tryghed og progression. Du vil deltage i 
varierende organisationsformer og gå hjem med en praksisviden, 
der kan gøre din undervisning god – også for de børn, som ikke 
kan bunde. 
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24. INDDRAG DINE SVØMMERE I  
UNDERVISNINGEN (PRAKTISK)

Oplægsholder: Simon Hansen
Underviser for DGI svømning og Dansk Svømmeunion samt 
instruktør hos Skovbakken Svømning

Klassisk svømmeundervisning er karakteriseret ved, at det oftest 
er instruktøren, som bestemmer, hvad der skal ske. På dette 
praktiske oplæg vil du møde masser af eksempler på, hvordan 
svømmerne i svømmeskolen kan være med til at sætte retning 
for undervisningen. Åbne opgaver, selvbestemmelse og en 
fleksibel plan er nøgleord. Alt sammen illustreret gennem nye 
og fede aktivitetseksempler. Oplægget henvender sig til dig, der 
underviser børn i alderen 5-11 år.

25. CROSSFIT I VAND FOR BØRN 
(PRAKTISK)
Oplægsholder: Tommy Bach
Crossfitinstruktør og eventkoordinator i Randers Gymnastiske 
Forening

Savner du inspiration til anderledes træning i vand og på land 
for de 6-11-årige, så er dette oplæg noget for dig. Det praktiske 
oplæg vil bestå af funktionelle øvelser, som tilpasses i sværheds-
grad i forhold til udøverens alder og niveau.

23. BRÆND IGENNEM SOM  
INSTRUKTØR UDEN AT BRÆNDE UD 
(TEORETISK)

 
Oplægsholder: Simon Hansen 
Underviser for DGI svømning og Dansk Svømmeunion samt 
instruktør hos Skovbakken Svømning

Måske du kender følelsen. Du har store ambitioner for din svøm-
meundervisning, men oplever gang på gang at blive overhalet 
af afleveringer, arbejde eller noget tredje. På dette teoretiske 
oplæg vil du blive klogere på, hvordan man bliver en verdens-
klasse- svømmeinstruktør uden at skulle bruge mange timer på 
forberedelse hver eneste uge. Så kom og vær med, uanset om 
du kan nikke genkendende til ovenstående eller bare gerne vil 
gøre livet let for dig selv. Oplægget vil være en blanding af tips og 
tricks samt diskussion. 
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26. SANSEMOTORIK I VAND OG PÅ 
LAND FOR BØRN (PRAKTISK)
Oplægsholder: Nicoline Jepsen
Underviser på Dansk Svømmeunions børnetræneruddannelse 

Igennem øvelser på land og i vand vil du som underviser blive 
inspireret til, hvordan du kan udvikle dine svømmeres moto- 
riske færdigheder ved at arbejde med sanserne. I dette praktiske 
oplæg kommer vi især omkring den taktile- (berørings-), den 
vestibulære- (balance-) og den proprioceptive sans (krops- 
sansen).  
 
Oplægget henvender sig til dig, der underviser børn i alderen 3-10 
år og kan med fordel kombineres med oplæg nr. 41,.Sansemotorik 
i vand og på land for tweens og teens, og kan også være relevant 
for dig som underviser voksne.
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VIL DU MERE?
Som instruktør på børnehold kan du med fordel også deltage på følgende oplæg fra andre spor:

27. Grundfærdigheder niveau 458
29.  Genvejen til mere kropsbevidsthed
31.  Generel bevægelse i vand – hvorfor er det relevant? 
34.  Hvordan kan vi blive målrettet, kreative i vores undervisning – og er det reelt nødvendigt? 
35. Gamification - hvordan kan unges gamer-interesser overføres til svømmeundervisningen?
41. Sansemotorik i vand og på land for tweens og teens
48. Kroppen i vand
56.  Musik teori
57.  Musik i praksis
67.  Saunagus



SPOR 3:  
UNGE
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27. GRUNDFÆRDIGHEDER NIVEAU 458  
(PRAKTISK)

Oplægsholder: Morten Willer 
Står bag DGI’s Svømmeskolekoncept, og har undervist på en 
række kurser for DGI og Dansk Svømmeunion for børn og voksne 
siden 2006

Vi er efterhånden udmærkede til at bruge grundfærdighederne 
til vandtilvænning. Bevares – elementskift kan lede til udspring, 
men så stopper det vist også der! Eller gør det? Kom til master-
class i grundfærdigheder på niveau 458 og oplev på egen krop, 
hvad det kan blive til, hvis man husker de første 16 trin. Du kom-
mer til at prøve øvelser, du ikke selv kan udføre – endnu.

28. AQUA FITNESS FOR UNGE  
(PRAKTISK)

Oplægsholder: Mike Grønvall
Underviser på DGI’s Aqua Fitness Grunduddannelse og indehaver 
af AquaFitness med Mike Grønvall på Facebook

Du forbinder måske ikke Aquafitness som en fritidsaktivitet 
for unge. Men Aquafitness kan rent faktisk være noget for de 
unge. På dette praktiske oplæg får du inspiration til at inddrage 
Aquafitness på en ”nice”, spændende og ungdommelig måde. Der 
skal springes rundt til den nyeste musik inden for pop, rock og 
andre fede musikgenrer, mens kroppen kommer op i tempo. Der 
vil være indlagt spændende konkurrencer undervejs. Målgruppen 
for dette praktiske oplæg er unge i alderen 13-18 år. 

29. GENVEJEN TIL MERE KROPS- 
BEVIDSTHED (PRAKTISK)
Oplægsholder: Emma Kjær
Udspringstræner i IF Lyseng Udspring

Oplægget egner sig til de store børn i svømmeskolen og even-
tuelt til de helt nye svømmere i konkurrenceafdelingen. Under 
oplægget vil der være fokus på, hvordan man kan optimere 
svømmernes kropsbevidsthed og balance gennem udsprings- 
øvelser. Gennem lege og tekniske øvelser fra udspringsverdenen 
vil vi trække tråde til den almindelige svømmeundervisning og se, 
hvordan svømning og udspring supplerer hinanden. Der vil under 
oplægget være en kort introduktion til udspring samt nogle af 
dets termer. 

30. VEJRTRÆKNING I FLY OG BRYST 
(PRAKTISK)
Oplægsholder: Jacob Quaade
Talentudvikler i Hørsholm Svømmeforening og underviser for 
Dansk Svømmeunion

I dette oplæg vil vi arbejde med grundfærdigheden vejrtrækning i 
sin grundform og perspektivere øvelserne over i stilarterne but-
terfly og brystsvømning. Det vil med andre ord være en gennem-
gang af forskellige vejrtrækningsøvelser som ikke umiddelbart er 
stilartsspecifikke, men som vi viser er yderst relevante i forhold 
til den færdige svømning i brystsvømning og butterfly.

 OPLÆG 27-42 
Sporet er for dig, der underviser tweens og teens på breddehold og på talenthold.
Du skal inspireres som underviser til at kunne give en motiverende og inspirerende træning 
til dine unge svømmere, uanset om det er bredde eller konkurrence, du underviser i. 
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31. GENEREL BEVÆGELSE I VAND  
– HVORFOR ER DET RELEVANT? 
(PRAKTISK)

Oplægsholder: Jacob Quaade
Talentudvikler i Hørsholm Svømmeforening og underviser for 
Dansk Svømmeunion

I dette oplæg vil vi arbejde med bevægelse i vand som en bred 
grundfærdighed samt prøve at få en forståelse for, hvorfor det 
er vigtigt at have en grundlæggende forståelse for bevægelsen i 
vand for at kunne svømme hurtigt i de færdige stilarter.

32. BALANCE I CRAWL OG RYGCRAWL 
(PRAKTISK)

 
Oplægsholder: Jacob Quaade
Talentudvikler i Hørsholm Svømmeforening og underviser for 
Dansk Svømmeunion

I dette oplæg vil vi arbejde bredt med grundfærdigheden balance. 
Oplægget vil bestå af en blanding mellem mere klassiske øvelser 
og alternative øvelser samt lege med balance i vandet. Alle 
øvelserne vil blive perspektiveret over til stilarterne crawl og 
rygcrawl for at tydeliggøre relevansen af at arbejde bredt med 
balance i undervisningen. 

33. BLANDEDE BOLSJER (PRAKTISK)

Oplægsholder: Jacob Quaade
Talentudvikler i Hørsholm Svømmeforening og underviser for 
Dansk Svømmeunion

I dette oplæg præsenterer oplægsholderen nogle af sine  ynd-
lings-svømmeøvelser og -lege, som han selv bruger i den daglige 
træning med børne- og årgangshold. Undervejs vil der blive lagt 
vægt på baggrunden og dermed relevansen af de forskellige 
øvelser. Så kom og få lidt inspiration til den daglige træning.

34. HVORDAN KAN VI BLIVE  
MÅLRETTET KREATIVE I VORES  
UNDERVISNING? OG ER DET REELT 
NØDVENDIGT? (TEORETISK)

Oplægsholder: Lars Skadhauge
Svømmetræner i Swim Team Taastrup samt underviser på  
Svømningens Grunduddannelse og Hjælpeinstruktøruddannelsen

Oplægget er for alle med interesse i at skabe en begejstrende 
svømmeundervisning, der er varieret og målrettet. 
Oplægget vil starte med en teoretisk beskrivelse af aktivitetshju-
let, hvorefter dette redskab udforskes og afprøves. Der afsluttes 
med en debat om nødvendigheden i aktivitetsudvikling samt 
mulige udfordringer. Du vil som deltager blive inspireret og finde 
lysten til at aktivitetsudvikle hjemme i din svømmehal.
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35.  GAMIFICATION - HVORDAN KAN 
UNGES GAMER-INTERESSER OVERFØ-
RES TIL SVØMMEUNDERVISNINGEN?

Oplægsholder: Lars Skadhauge
Svømmetræner i Swim Team Taastrup samt underviser på Svøm-
ningens Grunduddannelse og Hjælpeinstruktøruddannelsen
 
Omdrejningspunktet for dette praktiske oplæg er gaming, 
motivation og læring. Vi tager afsæt i Super-Mario-effekten og 
afprøver konkrete eksempler til illustration af de gængse prin-
cipper bag gamification. Du vil også komme til aktivt at arbejde 
med egne bud på, hvordan spiluniverset kan integreres i din 
svømmeundervisning. Oplægget afsluttes med en dialog om din 
og de andres oplevelser med gamification i svømmeundervisnin-
gen - Virker det for alle? Og Hvordan bliver jeg en god gamificati-
ons-instruktør?
Deltager du på dette praktiske oplæg skal du være klar på at 
være aktivt legende. Du vil få idéer og redskaber til at tage gami-
fication med hjem i din svømmehal.

36. HVORDAN KAN VI FASTHOLDE 
UNGES BEGEJSTRING FOR SVØMNING? 
(TEORETISK)

 
Oplægsholder: Lars Skadhauge
Svømmetræner i Swim Team Taastrup samt underviser på Svøm-
ningens Grunduddannelse og Hjælpeinstruktøruddannelsen 

Oplægget tager afsæt i den “kedelige” statistik, der viser, at 
unge falder fra foreningsidrætten i ungdomsårene. Oplægget er 
centreret omkring motivation. Der vil komme konkrete forslag til, 
hvad I kan gøre hjemme i klubberne, bl.a. omhandlende ramme-
sætning både udenfor og i svømmehallen herunder anvendelse af 
sociale medier og træningsguides. Som deltager ved oplægget vil 
du blive opfordret til at komme med gode idéer og egne erfarin-
ger da vi alle kan lære af hinanden.
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37. SÆT DE UNGE I SPIL!  
(PRAKTISK)

Oplægsholder: Simon Hansen
Underviser for DGI svømning og Dansk Svømmeunion samt 
instruktør hos Skovbakken Svømning

På dette praktisk oplæg stiller vi skarpt på de unge som målgrup-
pe. Du vil møde en masse fede aktiviteter, som kan bruges til at 
sætte de unge i spil og få dem til at blive medskabere af under-
visningen. Blandt andet vil du opleve, hvordan vi kan tage for-
skellige teambuilding-øvelser med ned i vandet og bruge dem til 
at inddrage og udvikle de unge svømmere. Alt sammen samtidig 
med at vi styrker det sociale sammenhold på holdet. Oplægget 
henvender sig til dig, der underviser børn i alderen 11-18 år.

38. CROSSFIT I VAND FOR UNGE 
(PRAKTISK)

Oplægsholder: Tommy Bach
Crossfitinstruktør og eventkoordinator i Randers gymnastiske 
Forening

Dette praktiske oplæg er målrettet undervisning af unge fra 
12-18 år og består af funktionel og crossfit-inspireret træning 
i vand og på land. Der vil være inspiration til brug af forskellige 
redskaber, som kan implementeres i træningen. En sjov og hård 
måde at træne på!
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39. OPVARMNINGSAKTIVITETER  
FOR UNGE (PRAKTISK)

Oplægsholder: Anders Højberg Byrgesen
Underviser for DGI Svømning og Dansk Svømmeunion
 
De unge har måske ikke været vant til, at de skal varme op, inden 
de er aktive. Men nu begynder de at nå en alder, hvor det rent 
faktisk kan betyde skader. Det er derfor vigtigt, at de får gjort 
opvarmning til en naturlig del af deres træning.  På dette prak-
tiske oplæg får du inspiration til, hvordan du kan lave gode sjove 
opvarmningsaktiviteter på dine hold for unge.

40. LIVREDNINGSAKTIVITETER  
FOR UNGE (PRAKTISK)

Oplægsholder: Mads Andersen 
Udviklingskonsulent i Dansk Svømmeunion og tidligere kystlivred-
der

I dette praktiske oplæg vil du få inspiration til, hvordan elementer 
fra livredning kan anvendes til at skabe en anderledes, motive-
rende og varieret træning for unge svømmere i alderen 12-15 
år. Du vil få inspiration til, hvordan du kan udfordre selv de mest 
garvede svømmere på nye måder. 

41. SANSEMOTORIK I VAND OG PÅ 
LAND FOR TWEENS OG TEENS  
(PRAKTISK)
Oplægsholder: Nicoline Jepsen
Underviser på Dansk Svømmeunions børnetræneruddannelse 

I dette oplæg arbejdes der med lidt sværere øvelser, som enten 
kræver et mere udviklet refleksionsniveau eller, at grundlæggen-
de motoriske færdigheder er på plads hos svømmerne. Igennem 
øvelser på land og i vand vil du som underviser blive inspireret til, 
hvordan du kan videreudvikle dine svømmeres motoriske færdig-
heder ved at arbejde med sanserne. 

Selvom svømmerne er ved at være store, er det stadig vigtigt at 
arbejde med den motoriske udvikling. Derfor vil dette praktiske 
oplæg komme omkring, hvordan man kan arbejde med flere 
sanser, men især den taktile- (berørings-), den vestibulære- (ba-
lance-) og den proprioceptive sans (kropssansen). 

Dette oplæg kan med fordel kombineres med oplæg nr. 26, San-
semotorik i vand og på land for børn, og kan også være relevant 
for dig der underviser voksne.

42. HJERNEPERSPEKTIVER PÅ  
SVØMMEINDLÆRING

Oplægsholder: Simon Hansen
Underviser for DGI svømning og Dansk Svømmeunion samt
instruktør hos Skovbakken Svømning

På dette teoretiske oplæg vil du blive introduceret til hvordan 
du som svømmeinstruktør kan bruge viden om hvordan hjernen 
fungerer, til at styrke dine svømmeres indlæring. Vi skal blandt 
andet se på hvad der (måske) sker i hjernen, når vi indlærer nye 
bevægelser og hvordan vi kan bruge denne viden på bassinkan-
ten. Alt sammen serveret på en let spiselig måde, så alle kan 
være med. 



VIL DU MERE?
Som instruktør for unge kan du med fordel også deltage på følgende oplæg fra andre spor:

10.  Idéudvikling
12.  Udfordr dine svømmeres bevægelser
23.  Brænd igennem som instruktør uden at brænde ud
26.  Sansemotorik i vand og på land for børn 
44.  Konkurrencer på voksenhold
48.  Kroppen i vand
52. Hårdt og godt
55. Simpel og hård træning
56. Musik teori
57.  Musik i praksis
67.  Saunagus 
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SPOR 4:  
VOKSNE
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 OPLÆG 43-67 
Voksensegmentet har et stort potentiale, og det vil vi sætte i fokus på Aqua Inspiration 
2021. At undervise voksne er helt anderledes end at undervise børn. På Aqua Inspiration 
vil du derfor kunne finde inspiration og få ny viden om, hvordan du som underviser bedst 
møder og aktiverer de voksne, der hvor de er. 

43. OPVARMNINGSAKTIVITETER FOR 
VOKSNE (PRAKTISK)

Oplægsholder: Anders Højberg Byrgesen
Underviser for DGI Svømning og Dansk Svømmeunion
 
Voksne ved godt, at opvarmning er et nødvendigt onde, hvis de 
skal undgå skader. Men behøver det nødvendigvis at være kede-
ligt? På dette praktiske oplæg får du inspiration til, hvordan du 
kan lave gode sjove opvarmningsaktiviteter på dine voksenhold. 

44. KONKURRENCER PÅ VOKSENHOLD 
(PRAKTISK)

Oplægsholder: Anders Højberg Byrgesen
Underviser for DGI Svømning og Dansk Svømmeunion
 
De fleste voksne elsker en sjov konkurrence. Så hvad enten du 
har voksne nybegyndere, motionister eller øvede voksne, så kan 
du på dette praktiske oplæg få inspiration til, hvordan du kan 
bruge konkurrencer på dine voksenhold som et godt supplement 
til din normale træning.

45. EXTREME WATERCROSS  
(PRAKTISK)
 
Oplægsholder: Tommy Bach
Crossfitinstruktør og eventkoordinator i Randers gymnastiske 
Forening

Søger du inspiration til en rigtig hård og anderledes træning, som 
kan presse selv de bedst trænede, så er Extreme Watercross no-
get for dig. Træningen vil bestå af øvelser både i vand og på land.

46. VIND DINE VOKSNE OG FÅ MERE 
SNOR – UNDERVISNINGSTEKNIK 
(PRAKTISK)

Oplægsholder: Morten Willer
Står bag DGI’s Svømmeskolekoncept, og har undervist på en 
række kurser for DGI og Dansk Svømmeunion for børn og voksne 
siden 2006

På dette praktiske oplæg arbejder vi med mentaliteten hos de 
voksne udøvere og går igennem en række eksempler på øvelser, 
som både inddrager og giver fysisk feedback. Når du har deres 
tillid, har du større opbakning og bevægelses/- øvelsesfrihed og 
kan få dem med på de skøre, givende ideer. Vi arbejder primært 
med stilarterne crawl og rygcrawl.
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47. UNDERVISNINGSTEKNIK  
FOR VOKSNE (PRAKTISK)

Oplægsholder: Morten Willer
Står bag DGI’s Svømmeskolekoncept, og har undervist på en 
række kurser for DGI og Dansk Svømmeunion for børn og voksne 
siden 2006

På dette praktiske oplæg arbejder vi primært med crawl og 
butterfly. Crawl er typisk favoritten for (nye) triatleter, mens but-
terfly typisk er den sidste stilart, vi kaster os over med voksne, 
fordi den er sværest. Der vil være tid til spørgsmål/andre stilarter 
i slutningen af workshoppen. Vi vil vise forskellige måder at 
inddrage deltagerne på og observere tegn på læring. Du vil her få 
øvelser og inspiration med hjem til dine voksne.

48. KROPPEN I VAND  
(TEORETISK)

Oplægsholder: Lars Bo Larsen
Udviklingskonsulent i Dansk Svømmeunion

På dette oplæg introduceres du til de mest basale biomekaniske 
og hydrodynamiske teorier omkring tyngde, opdrift, modstand 
og fremdrift ved bevægelse i vand, primært med udgangspunkt i 
stilarten crawl.
Ligeledes er der mulighed for at stille spørgsmål i forhold til 
problematikker, du som underviser møder i din hverdag på dit 
voksenhold i forhold til indlæring af stilarter.

49. KLUBÅND OG FASTHOLDELSE – 
KOMMUNIKATION TIL JERES VOKSEN-
MEDLEMMER (TEORETISK)

Oplægsholder: Carsten Jokumsen
Kommunikationskonsulent for Bevæg dig for livet – Svømning og 
mere end 15 års erfaring med organisationskommunikation

Vedkommende kommunikation, der inddrager og aktiverer den 
enkelte, er nøglen til at dyrke holdånd og fællesskab hos klub-
bens voksenmedlemmer. Den kunst skal både klub og instruktør 
mestre. Få gode råd og værktøjer til at skabe en stærk voksenaf-
deling til gavn for hele klubben.

50. I GANG MED ÅBENT VAND  
(TEORETISK)
 
 
Oplægsholder: Carsten Jokumsen
Kommunikationskonsulent for Bevæg dig for livet – Svømning og 
mere end 15 års erfaring med organisationskommunikation

Det er ikke svært, og din klub kan også være med. Hør om for-
skellige modeller for svømning i både vinter-og sommerhalvåret, 
der understøtter voksne svømmere med ambitioner om at svøm-
me i åbent vand. Få inspiration til holdtyper og indhold, og find ud 
af, hvad der kræves af udstyr og uddannelse for at komme i gang. 
Planlæg jeres tiltag hen over efteråret og vinteren, så er I klar til 
sæsonen 2021.

51. VÆK MED VANDSKRÆK  
(PRAKTISK)

Oplægsholder: Anne Bomberg
Underviser på DGI Svømnings baby- og tumlingeuddannelse og 
har undervist i baby- og tumlingesvømning samt voksne med 
vandskræk i mere end 15 år
 
Vil du gerne give voksne med vandskræk en god oplevelse og 
skabe vandglæde i din undervisning? Så er dette praktiske oplæg 
lige noget for dig. Du får inspiration til gode øvelser og aktiviteter 
trin-for-trin med fokus på de små sejre, og hvordan du bedst 
støtter de voksne i aktiviteten. 

52. HÅRDT OG GODT  
(PRAKTISK)

Oplægsholder: Thala Lund Larsen
Underviser på Svømningens Grunduddannelse, underviser på 
DGI’s Aqua Fitness uddannelser og tidligere militær landsholds 
femkæmper.
 
Hvordan laver vi træning i vand som er rigtig hårdt og samtidigt 
meget effektivt? I dette oplæg får du konkret inspiration til at lave 
benhårde aktiviteter inspireret af blandt andet cross fit. 
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53. SENIORER OG PULS  
(PRAKTISK)

Oplægsholder: Lona Callesen 
Psykomotoriker og instruktør i Aqua Fitness, træning for gravide 
og seniorer og med mere end 20 års erfaring

Seniorer har også brug for at få pulsen op og sved på panden.
På dette oplæg mærker du på egen krop, hvordan brugen af den 
rette musik kan få pulsen til af stige i undervisningen. Der vil 
være fokus på højt tempo i aktiviteterne.  

54. SKÅNSOM TRÆNING FOR  
SENIORER (PRAKTISK)

Oplægsholder: Lona Callesen 
Psykomotoriker og instruktør i Aqua Fitness, træning for gravide 
og seniorer og med mere end 20 års erfaring

Seniorer med udfordringer i bevægeapparatet har brug for tilpas-
set træning. 
Øvelserne i denne workshop er tilrettet personer med udfordringer 
i bevægeapparatet eks slidgigt, ryg- og balanceudfordringer. 
Øvelserne udføres med minimal belastning, med flere gentagelser 
og med egnede rekvisitter.

55. SIMPEL OG HÅRD TRÆNING 
(PRAKTISK)
Oplægsholder: Thala Lund Larsen 
Underviser på Svømningens Grunduddannelse, underviser på 
DGI’s Aqua Fitness uddannelser og tidligere militær landsholds 
femkæmper.

Simpel og hård træning er et 40 minutters praktisk oplæg, som 
giver inspiration til hvordan du kan lave en rigtig hård træning 
i vand, og her menes der rigtig hård som i at man slår hovedet 
fra og presser kroppen til det yderste. Her skal der ikke læres 
nogle svære serier, eller følges en rytme, men workouts bygges 
op af simple øvelser og let tilgængelige rekvisitter. Pointen er, jo 
simplere, jo hårdere!

56. MUSIK TEORI  
(TEORETISK)
Oplægsholder: Marianne Schöttel
Underviser på DGI’s Aqua Fitness uddannelser i mere end 20 år og 
medforfatter på uddannelsesmateriale hertil

Mange af os lytter dagligt til musik, vi synger sammen, fordi mu-
sik binder os sammen, og vi bruger musikken til at understøtte en 
stemning eller til at skabe en stemning. Musik rører og bevæger 
os, gør noget ved os – men hvorfor?
• Hvad kan musik tilføre vores træning og hvorfor?
• Hvordan kan vi bevidst anvende musikken i vores træning?
Dette er ikke en workshop kun i at tælle takter, men også i at prø-
ve at forstå, hvorfor musik kan være en god træningsledsager.

57. MUSIK I PRAKSIS  
(PRAKTISK)
Oplæsgholder: Marianne Schöttel
Underviser på DGI’s Aqua Fitness uddannelser i mere end 20 år og 
medforfatter på uddannelsesmateriale hertil

Musik er for mange af os en vigtig træningsledsager i Aqua 
Fitnessundervisningen. Hvis musik anvendes bevidst i planlæg-
ningen af undervisningen, vil det kunne fremme træningspræ-
stationen hos deltagerne. I oplægget vil der blive præsenteret 
eksempler på, hvordan musikken kan anvendes forskelligt, så du 
bliver inspireret til, hvordan du kan anvende musikken bevidst i 
din egen undervisning. 
Hvis du vælger dette oplæg anbefales, at du også vælger det 
teoretiske oplæg nr. 56. 

58. AB OG CARDIO ATTACK  
(PRAKTISK)
Oplægsholder: Mike Grønvall
Underviser på DGI’s Aqua Fitness Grunduddannelse og indehaver 
af AquaFitness med Mike Grønvall på Facebook

AB og Cardio Attack er begreber, du måske har stødt på i fitness- 
centeret. Men hvem siger, at man ikke kan overføre det til vand? 
Hvis du er tvivl, skal du deltage på dette praktiske oplæg. Du får 
inspiration til, hvordan man arbejder både med maven og bagdel-
en samt pulsen i vand og på land. Der vil være skift mellem disse 
øvelser i både vand og på land.
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60. OG 61. HIIT (PRAKTISK)
Oplægsholder: Andrea Gilardoni from Milano, Italy
Presenter and Master Trainer for European Aquatic Association. 
Trainer manager for Waterbeat Society, the first acqua studio 
boutique in Italy. Trainer and national manager for aquafitness 
programs for Euro Education Aqua Italy. Presenter of several 
national and international Aqua Fitness conferences. Settled in 
Milano/Italy.

Different methods of High Interval Training can be used to 
accelerate the basic metabolism. The workout is structured using 
different protocols of HIIT as Tabata or Amrap. Music is used just 
to give endorfines and energy – not to follow the beats. 

62. CARDIO, ENDURANCE, POWER 
(PRAKTISK)
Oplægsholder: Andrea Gilardoni from Milano, Italy
Presenter and Master Trainer for European Aquatic Association. 
Trainer manager for Waterbeat Society, the first acqua studio 
boutique in Italy. Trainer and national manager for aquafitness 
programs for Euro Education Aqua Italy. Presenter of several 
national and international Aqua Fitness conferences. Settled in 
Milano/Italy.

Three different goals, three different families of exercises to 
train each goals. Cardio Endurance Power is a workout divided 
into 10 sections of 3 minutes each. In each section participants 
will perform one cardio exercise, one endurance exercise and one 
power exercise.

59. STRENGTH POWER (PRAKTISK)
Oplægsholder: Andrea Gilardoni from Milano, Italy
Presenter and Master Trainer for European Aquatic Association. 
Trainer manager for Waterbeat Society, the first acqua studio 
boutique in Italy. Trainer and national manager for aquafitness 
programs for Euro Education Aqua Italy. Presenter of several 
national and international Aqua Fitness conferences. Settled in 
Milano/Italy.

A total tone training combining supersets for all the different 
muscular districts. The supersets are built in a strong way using 
the music as a chrono.

63. AQUA FIGHT  
(PRAKTISK)
Oplægsholder: Andrea Gilardoni from Milano, Italy
Presenter and Master Trainer for European Aquatic Association. 
Trainer manager for Waterbeat Society, the first acqua studio 
boutique in Italy. Trainer and national manager for aquafitness 
programs for Euro Education Aqua Italy. Presenter of several 
national and international Aqua Fitness conferences. Settled in 
Milano/Italy.

Fighting in the water – a great cardiovascular training. The 
workout is an aerobic coreography using the beats of the music. 
Participants are going to use the principal patterns of combat 
arts linked together with the coreography didactics.

64. BALANCE TRAINING ON BOARDS 
(PRAKTISK)
Oplægsholder: Andrea Gilardoni from Milano, Italy
Presenter and Master Trainer for European Aquatic Association. 
Trainer manager for Waterbeat Society, the first acqua studio 
boutique in Italy. Trainer and national manager for aquafitness 
programs for Euro Education Aqua Italy. Presenter of several 
national and international Aqua Fitness conferences. Settled in 
Milano/Italy.

Enjoy and challenge your balance on board. Experience a core 
training workout organized to stimulate the proprioceptive 
system in the water.

65. AICHI  
(PRAKTISK)
Oplægsholder: Andrea Gilardoni from Milano, Italy
Presenter and Master Trainer for European Aquatic Association. 
Trainer manager for Waterbeat Society, the first acqua studio 
boutique in Italy. Trainer and national manager for aquafitness 
programs for Euro Education Aqua Italy. Presenter of several 
national and international Aqua Fitness conferences. Settled in 
Milano/Italy.

AiChi is a Japanese developed breathing and movement tech-
nique performed with the body halfway in the water. Performing 
gentle, circular and broad movements of the arms, legs and torso 
with full awareness of the body and mind. The Technique promo-
tes a state of internal and external balance and peace. A graceful 
aquatic workshop.
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66. YOGA (PRAKTISK)
Oplægsholder: Trine Schjøtz
Yogainstruktør & efterskolelærer. Underviser på DGI’s Aqua Fitness 
uddannelser.

Oplægget for dig der gerne vil udforske Yoga øvelser, som kan 
bruges i din egen undervisning. Du vil blive guidet gennem en 
række øvelser, som kan styrke din balance i vand og på land.  

67. SAUNAGUS (PRAKTISK)
Oplægsholdere: Jacob Lindemann og Kristina Meier 
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

Igennem alverdens dufte er saunagus en aromaterapeutisk op-
levelse af afslapning og velvære, der påvirker både krop og sind. 
Æteriske olier og vand hældes på saunaovnens sten og forvand-
ler atmosfæren i saunaen efter gusmesterens ønske. Du vil på 
egen krop opleve, hvordan lys, lyd og duft kan bruges til at skabe 
historier og stemninger. Gusmestrene er klar til at svinge hånd-
klædet til en række gode oplevelser i saunaen, hvor kun fantasien 
sætter begrænsninger!

67A. SAUNAGUS – FULD FRUGT PÅ

 
Sæt dagen godt i gang med denne opkvikkende gus, hvor det 
sure og søde mødes i frugternes verden. Gennem frugternes 
opkvikkende egenskaber vil du blive klar til dagens udfordringer i 
det våde element.

67B. SAUNAGUS – GUS FOR BEGYNDERE
Er der en gusmester gemt i dig? Modsat weekendens øvrige sau-
nagus-oplæg er dette ikke en oplevelsesgus, men en inspiration 
til dig, der gerne vil udvikle din saunagus. I løbet af oplægget vil 
vi komme omkring gus-know-how og så mange inspirationside-
er som muligt. Desuden vil vi finde tid til træning af forskellige 
håndklædeteknikker. Så find din indre gusmester frem, og vær 
med!

67C. SAUNAGUS – DARKNESS!
Hvad sker der, når det hele bliver mørkt? I et sammenspil af 
alle vores sanser skaber vi os de indtryk, der danner rammerne 
omkring os. I denne gus bliver det hele mørkt, og synet forsvinder 
– bliver det mon skræmmende, eller tager du det helt cool?

67D. SAUNAGUS – CALM DOWN

 
I denne gus vil der være 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.

67E. SAUNAGUS – KAN SYNTETISKE 
DUFTE OGSÅ NOGET?

Sammen med gusmesterens fortælling og livagtige håndklæde- 
sving 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..
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VIL DU MERE?
Som instruktør på voksenhold kan du med fordel også deltage på følgende oplæg fra andre spor:

10.  Idéudvikling
23.  Brænd igennem som instruktør uden at brænde ud 
27.  Grundfærdigheder niveau 458
29. Genvejen til mere kropsbevidsthed
34.  Hvordan kan vi blive målrettet, kreative i vores undervisning? Og er det reelt nødvendigt? 
38. Crossfit i vand for unge
41.  Sansemotorik i vand og på land for tweens og teens
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LØRDAG 
KL.17.00-19.40
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68. YOGA I VARMT VAND

Lørdag kl. 17.00-17.40 (Varmtvandsbassinet)

Oplægsholder: Trine Schjøtz
Yogainstruktør & efterskolelærer. Underviser på DGI’s Aqua  
Fitness uddannelser
 
I dette oplæg arbejder vi i det varme vand med en række blide 
Yoga øvelser. Giv dig selv et pusterum og lad din krop og tanker 
finde balancen. En vidunderlig vandoplevelse, der efterlader din 
krop i balance venter dig.   

69. AFSPÆNDING OG UDSTRÆKNING 

Lørdag kl. 18.00-18.40 (Varmtvandsbassinet)

Oplægsholder: Lona Callesen
Psykomotoriker og instruktør i Aqua Fitness, træning for gravide 
og seniorer og med mere end 20 års erfaring

Øvelserne i denne workshop kan udføres af alle og kan benyttes 
som opvarmning til en almindelig aquafitness træningstime eller 
som afslutning på en aquafitness time.
Træningsfokus vil være på balance og øget ledmobilitet samt 
flydeøvelser. Der vil være fokus på at resette nervesystemet.

70. MASSAGE I VARMT VAND 

Lørdag kl. 19.00-19.40 (Varmtvandsbassinet)

Oplægsholder: Astrid Rohde
Breddeansvarlig i Holstebro Svømmeclub og underviser på  
Svømningens Grunduddannelse

Efter en lang dag med en masse ny viden og inspiration har du 
her mulighed for at geare ned og slappe af.
Sammen med en makker vil du blive guidet og vejledt igennem 
en massage på ca. fem minutter, så det er muligt at nå flere 
omgange. Massagen vil foregå i vandet hængende/liggende på 
aquaorme eller på kanten. Det varme vand giver mulighed for at 
slappe af i alle muskler efter en lang dag.

71. ACQUAPARTY 

Lørdag kl. 17.00-17.40 (Hæve/sænke-bassin)

Oplægsholder: Andrea Gilardoni from Milano, Italy
Presenter and Master Trainer for European Aquatic Association. 
Trainer manager for Waterbeat Society, the first acqua studio 
boutique in Italy. Trainer and national manager for aquafitness 
programs for Euro Education Aqua Italy. Presenter of several 
national and international Aqua Fitness conferences. Settled in 
Milano/Italy

A splashing, energetic, powerfull water experience. All together. 

 
På Aqua Inspiration 2021 kan du på instruktørsporene lørdag kl. 17.00-19.40 vælge  
aktiviteter med fokus på sjov, afslapning, netværk og erfaringsudveksling. 

72. FORHINDRINGSBANE 

Lørdag kl. 18.00-18.40 (Hæve/sænke-bassin)
Find dit indre legebarn (og din balance!) frem og slut dagen af 
med en udfordring – kan du gennemføre forhindringsbanen fra 
bassinkant til bassinkant? 

73. SAUNAGUS

Oplægsholdere: Jacob Lindemann og Kristina Meier
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. 
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73A. HALLOWEEN
Lørdag kl. 17.00-17.40 (Romersk Bad)
Det er halloween, der ifølge traditionen er den nat, hvor dødsri-
gets porte står åbne, og de døde kan vende tilbage til de levendes 
verden. 
Mange mennesker tænder græskar for at holde de dødes spøgel-
ser væk, og det er en nat fyldt med uhygge og gys. Glæd dig til at 
opleve en gus hvor gusmesteren sætter fokus på (U)hygge med 
spøgelser, skeletter og levende døde! 

73B. DRIK DIG VARM
Lørdag kl. 18.00-18.40 (Romersk Bad)
Vi tyvstarter aftenens festligheder og serverer fornemmelsen af 
en drink eller to på saunaens varme sten.

74. SPA OG WELLNESS

Lørdag kl. 18.00-18.40 og 18.50-19.30  
på førstesalen af Svømmestadion Danmark.
Efter en lang dag med masser af ny viden og inspiration har du 
mulighed for at geare ned og opleve Svømmestadion Danmarks 
smukke wellness-center. Her er en skøn oase af fred, ro og 
harmoni. Du kan blandt andet opleve soft sauna, infrarød sauna, 
dampbad, spabad, selvbehandlings kurbade, fodspa og oplevel-
sesbruser. 

75. ERFARINGSUDVEKSLING  
– HVORDAN ER DU KOMMET I GANG 
EFTER TØRLÆGNINGEN?

Lørdag kl. 17.00-17.40 (Pejsestuen)
Hvordan sikrer vi os at svømmerne føler sig taget godt imod 
efter en lang periode uden svømning? Hvordan får vi etableret et 
stærkt fællesskab (igen) Hvad har I gjort for at få startet denne 
her sæson - socialt såvel som svømmefagligt? Har I kunne mær-
ke forskel på medlemmerne fra tidligere (socialt, svømmeniveau, 
skader)? Hvilke frustrationer/positive oplevelser sider I med fra 
genstarten? Hvad har I konkret gjort for at få svømmerne til at 
føle sig godt taget imod? Hvad har I lavet når i nu ikke kunne 
svømme (med jeres forening?).   

Til erfaringsudvekslingen vil der være en moderator til stede, 
men indholdet opstår ud fra deltagernes input.

76. ERFARINGSUDVEKSLING  
– CORONA-KRISENS BETYDNING  
FOR SVØMMEKLUBBERNE 

Lørdag kl. 18.00-18.40 (Pejsestuen)
Hvilke udfordringer har Corona-krisen givet svømmeklubberne? 
Hvordan har klubberne tacklet Corona-krisen? Og set i bakspej-
let – var det den optimale måde at gribe udfordringen an på? 
Hvordan ser klubberne ud nu? Har krisen bragt noget positivt 
med sig, f.eks. nye måder at tænke og handle på? Hvad har vi lært 
af krisen – og kan vi bruge den læring fremover, hvis lignende 
situationer skulle opstå?  

Til erfaringsudvekslingen vil der være en moderator til stede, 
men indholdet opstår ud fra deltagernes 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 ved tilmel-
dingen. 

Vi har fået nogle gode priser på overnatning til deltagere på Aqua 
Inspiration på Danhostel Esbjerg og to hoteller i Esbjerg. Ønsker 
du overnatning 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 på side 50. 

 

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

Minimumsalder for deltagelse er 15 år, dog ifølge med en voksen 
over 18 år. Begge skal tilmeldes konferencen som betalende del-
tagere. Det er klubbens eget ansvar at have opsyn med klubbens 
unge under 18 år. 

INSTRUKTØRSPOR LEDERSPOR

Tidspunkt Lørdag den 30. oktober 2021 kl. 9.00- 
søndag den 31. oktober 2021 kl. 12.40.

Lørdag den 30. oktober 2021 kl. 9.00-20.40

Sted De praktiske oplæg foregår på Svømmestadion Dan-
mark. De teoretiske oplæg foregår på Esbjerg Vandre-
hjem – 600-800 meter fra Svømmestadion Danmark. 

Oplæggene foregår på Esbjerg Vandrehjem  
– 600-800 meter fra Svømmestadion Danmark.

Priser Grundprisen eksklusiv forplejning: 1.045 kr. 

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

1.750 kr.

I prisen er inkluderet oplæg og fuld forplejning. 

Det er muligt at deltage gratis på Aqua Inspirations 
oplæg om søndagen, hvoraf flere af dem er relevante 
for ledere.

Morgenmad søndag kan tilkøbes for 80 kr. og  
“lunch to go” kan tilkøbes for 75 kr. 

Tilkøb Forplejning: 460 kr. 
Forplejning dækker frokost, aftensmad, natmad lørdag 
og “lunch to go” søndag. Alle måltiderne serveres på 
Esbjerg Vandrehjem.
 
Morgenmad lørdag og søndag kan desuden tilkøbes 
for 80 kr. pr. dag.

Såfremt du også ønsker at deltage i Aqua  
Inspiration om søndagen, skal 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 
forplejning. .

Overnatning På Aqua Inspiration er der flere muligheder for overnatning, hvor du kan vælge den overnatningsmulighed, som 
passer til dine ønsker.

Tilmelding Du tilmelder dig instruktørsporet her: 
http://tilmelding.dgi.dk/tilmelding/202100751000

Du tilmelder dig ledersporet her: 
https://tilmelding.dgi.dk/tilmelding/202100751010 

Tilmeldingsfrist 1. oktober 2021

Til Aqua Inspiration 2021 er der over 70 forskellige oplæg at vælge imellem og omkring 25 
kompetente oplægsholdere. Som deltager indsamler du inspiration på oplæg både  
lørdag og søndag. Det er muligt at tilkøbe forplejning og overnatning, hvis du ønsker dette. 
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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 80 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 mor-
genmad. 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 2021  
10 % rabat ved at benytte følgende link: 
https://www.cabinn.com/hotel/cabinn-esbjerg-hotel.  
Rabatten gælder overnatning i tidsrummet 25. oktober- 
1. november. 
Når du har valgt datoerne for overnatning, skal du klikke på 
“kode?” og indtaste følgende kode: CAVMNQ.
Med koden bliver rabatten automatisk fratrukket. 
Det er muligt at vælge morgenmad 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 2021.

Følgende priser gælder:
Kr. 755,- pr. nat. pr. enkeltværelse inkl. morgenmad.
Kr. 955,- pr. nat pr. dobbeltværelse inkl. morgenmad.
Skal bestilles online på Scandichotels.dk/Esbjerg 
Benyt bookingkoden: BAQU291021

KONTAKTPERSONER
Spørgsmål vedrørende tilmelding  
eller ændring i valg af oplæg: 

Birgitte Drews, DGI Svømning 
birgitte.drews@dgi.dk eller 79 40 40 26 

Generelle spørgsmål vedrørende  
Aqua Inspiration 2021: 

Anna Hauritz Nielsen, Dansk Svømmeunion 
aj@svoem.dk eller 29 16 09 04

Peter Birk Nielsen, DGI Svømning
peter.birk@dgi.dk eller 79 40 46 26

MULIGHEDER FOR OVERNATNING

50



51




