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Shoutout



Hvor er vi?



Et lille overblik
76 klubber/startfællesskaber deltager ved vores mesterskaber.

De kan opdeles i 4 grupper:

1. 30 klubber deltager ved alle 3 DM’er (langbane)

2. 23 klubber deltager ved 2 DM’er (typisk DÅM og DJM)

3. 17 klubber deltager ved  1 DM (typisk DÅM)

4. 6 klubber deltager kun ved DÅM kort eller årgang øst/vest(alle 

fra vest)

DÅM/DJM/DM lang 2018



DÅM-trænere med træneruddannelsen eller tilsvarende
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Målsætning: 

Alle DÅM trænere har niveau 2



Fordele ved en fælles standard?

Vi kan justere 
standarden i 

forhold til nye 
mål

Vi kan bruge 
standarder til udvise 

ansvar og skabe 
tryghed

Klubberne kan 
bruge det til 
profilering
”Vi har kun 

uddannede trænere 
på kanten”

Vi kan løfte 
vores 

bundniveau

Vi kan ”beskytte” 
titlen 

svømmetræner

Fælles reference-
ramme
F.eks.: 

Teknik checkliste



Hov, hvad er det?



DM deltagelse

3 x DM 2 x DM 1 x DM DKMÅ/øst/vest Deltager ikke



Mål:

Få flere klubber med på vognen



En træners værdi=

Den typiske børnetræner:
• 16-19 år
• Er træner 1-3 år
• Går på en ungdoms udd.
• Ex. konkurrencesvømmer
• Har måske Svømningens 

Grunduddannelse

Den typiske årgangstræner:
• 18-22 år
• Er årgangstræner 2-4 år
• Under uddannelse
• Ex. konkurrencesvømmer
• Har måske Svømningens 

Træneruddannelse

Hvis vi skal nå at have udbytte af den 
viden og de kompetencer vi kan tilføre.

Så skal vi i gang fra 1. sæson!

Personlighed, viden 

og kompetencer - over tid



Hvor er erfaring viden 

og kompetencer vigtigst?
.

Børnesvømmer

Årgangssvømmer Juniorsvømmer

Seniorsvømmer

High Performance



Sæsonen 2018-2019
• Udvikling og afprøvning af Niveau 1 (børnetræner)

– Målet bliver at gøre det til afløsningen af grundudd. Som 

krav for niveau 2. (2 weekender)

• Udvikling og testning af nyt og opdateret indhold på niveau 2 

(årgangstræner)

– Genkendelig form

– Helt nyt indhold og nye arbejdsformer

• Afholdelse af specialforbundsmodul for Diplom træner udd.

– 20-22 Nov. og 22-24 Jan.

• Afholdelse af specialforbundsmodul for ITA

– Forår 2019



Trænere på niveau 3 og 4
• 30 uddannede Diplomtrænere.

• 26 er stadig aktive.

• Nyt hold  over nytår på 10-12 stk.

• 14 ITA uddannede trænere

• 9 er stadig aktive på kanten

• Nyt hold på 6-10 stk. til foråret

– Overvejelser:

• Hvor mange High performancetrænere skal DK bruge?

• Skal man tilbyde en ITA uddannelse for talentudviklere?



2018-2019 - Diplomtræner
• 2 x 3 dages undervisning

– ATK, periodisering og planlægning

– Testning og træningsevaluering

– Biomekanik og hydroanalyse – teknik værktøjer

– Dryland og Styrketræning

– Svømmespecifik coaching (f.eks. Målsætningssamtalen)

• Praktikophold

– Minimum 5 træningspas i elitemiljø

– Rapport (3-4 normalsider)

• Selvstændig afsluttende opgave (8-10 normalsider)



2018-2019 - ITA

• Centreret omkring en undersøgelse af et konkurrencesvømmespecifikt 

emne i et internationalt træningsmiljø for enten high performance 

svømning, talentudvikling (eller ledelse)

– Gennemføres i par (2 & 2)

– Opstartsseminar – 3 døgn

• Undersøgelsesdesign

• NTC besøg + præsentation af MT/MBH

• Gruppedannelse og projektidentifikation samt afgrænsning

– Projektforberedelse (4-6 uger)

– Statusseminar – 1 dag

– Praktik ophold (5-10 dage)

– Opgaveskrivning (15-20 normalsider, for 2 trænere)

– Eksamen – 1 dag

– Formidling (Clinic, netværk m.fl.)



2018-2019 – Andre ting
• Opsøgende arbejde i forhold til partnerskabsklubberne     

(andre klubber er naturligvis også velkomne)

– Uddannelsesplaner for trænerstaben

– Finde alternative uddannelsestilbud

– Udarbejdelse af kompetenceprofiler

• DIF reviderer og opdaterer Diplomtræner og ITA 

uddannelsernes basisdel

• DIF udvikler nyt teoretisk basismateriale

– Anatomi, fysiologi, træningslære, idrætspsykologi, m.fl.




