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Forsidefoto: I forbindelse med lancering af projekt ”Alle skal lære at
svømme” – et stort tre-årigt projekt løftet af TrygFonden, DIF og
Dansk Svømmeunion – i Kildeskovshallen den 9. marts 2015, var Dansk
Svømmeunions protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary
tilstede. Fotograf: Michael Vienø.

Foto: Dansk Svømmeunion
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INDLEDNING
Bestyrelsen i Dansk Svømmeunion anser året 2015 for tilfredsstillen-

Derfor er det også glædelig, at antallet af breddeklubber uden elitært

de for dansk svømmesport. Sådan har det nu været i en årrække, hvor

fokus er fortsat støt stigende. Vi må nu efterhånden kunne sige, at

udviklingen bare fortsætter med at markere Dansk Svømmeunion

stort set alle større svømmeklubber i dag er medlem af Dansk

som et succesfuldt specialforbund, hvor succesen breder sig ud over

Svømmeunion. 20 nye klubber er kommet til i 2015 og medlems

både bredde- og eliteområdet.

skaren vokset med 5.157 medlemmer. Det er et godt tegn på, at vores
fokus på breddesvømning og de tilbud som følger med til klubberne

Dansk Svømmeunion er på samme tid både en interesseorganisation

på dette område, er blevet godt modtaget i klubberne. Og det er et

for hele svømmesports- og vandsikkerhedsområdet samt en medlems

fokus, som vi fortsat bibeholder, selv om vi må forvente, at potentia-

organisation for danske svømmeklubber. Vi prioriterer begge højt, og

let for tilgang fra nye klubber stagnerer. Vi ikke bare bibeholder

har igen i 2015 formået at varetage interesserne på begge felter.

fokus – vi øger også gerne bestræbelserne på at supportere alle
medlemsklubber på hele spektret af breddeaktiviteter, lige fra de

Først og fremmest skal unionen være til for medlemsklubberne –

basale kursustilbud til enkeltstående klubsamarbejder omkring

ingen tvivl om det. Men vi skal samtidig som næststørste idræt, målt

klubudvikling eller aktivitetsudvikling.

på antal medlemmer, tage samfundsansvar. Det mener vi at gøre ved
at markere os som den organisation i Danmark, der er mest vidende

Også på det elitære område blev 2015 tilfredsstillende. Medaljehøsten

og professionel på hele vandsikkerhedsområdet, og samtidig vare-

på fire medaljer til VM var en tangering af det tidligere højeste antal.

tager af vandsportsinteresserne i Danmark. I 2015 har flagskibene

Men trods disse medaljer, hvoraf de tre var i OL-discipliner, kan alt

her været igangsætning af projekt ”Alle skal lære at svømme” samt

ske til det kommende OL, hvor konkurrencen jo som bekendt er ben-

det traditionelle samarbejde med Trygfonden omkring hele sikker-

hård. Året 2015 var året før OL, og fokus for de allerbedste svømmere

hedsarbejdet om sommeren ved de danske badestrande, hvor målet

blev derfor naturligt nok allerede efter VM rettet mod OL.

er at mindske antallet af drukneulykker og hjælpe med at undgå
andre uheldige episoder på de mest besøgte badesteder.

På det ikke-sportslige område er der blandt meget andet i 2015
arbejdet på udvalgte områder, som den på generalforsamlingen i

Medlemsklubberne tager tilsvarende ansvar for at lære alle danske

2015 offentliggjorte undersøgelsesrapport pegede på. 2015 var også

børn – og også voksne – at svømme. Det er af uvurderlig betydning

året, hvor Dansk Svømmeunion præsenterede et bud på EM Kortbane

for det danske samfund. Og det sker i takt med, at flere og flere

i 2017 for LEN - og vandt retten til at afholde EM i Royal Arena i

kommuner desværre nedprioriterer skolesvømningen og dermed

København. Vi glæder os allerede.

opgiver at tage ansvar for skoleelevernes evner til at klare sig selv
i vandet. Så projektet ”Alle skal lære at svømme”, som blev søsat i

Dette og meget mere om aktivitetsniveauet på både breddeområdet

marts 2015, skal gerne rette op på børns svømmeduelighed, og det

og eliteområdet, bliver omtalt indgående og uddybet på de efter

kræver involvering og tæt samarbejde med alle medlemsklubberne

følgende sider i bestyrelsens beretning for 2015.

i Dansk Svømmeunion. Men sandelig også med skoler, politikere og
kommunerne.

Foto: Das Buro
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DANSK IDRÆT GENERELT – HERUNDER
DIF OG TEAM DANMARK SAMT VISION
”BEVÆG DIG FOR LIVET” (TIDLIGERE
VISION 25-50-75)

efter en årrække i Team Danmark, var det på tide at komme tilbage

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har en fælles vision der
omhandler følgende; i 2015 er 50 procent af Danmarks befolkning

INTERNATIONALT - LEN OG FINA

organiseret i en idrætsforening og 75 procent af Danmarks befolk

Internationalt er vi stadige aktive både i LEN og FINA. Vi forsøger

ning dyrker idræt. En flot vision der bliver understøttet af en række

altid at påvirke beslutningerne og promovere Danmark på den inter-

specifikke idrætsgrene, hvor DGI og den enkelte idrætsgren sam

nationale arena. Det er besluttet at gå efter en plads i bestyrelserne

arbejder om konkrete projekter og aktiviteter. Der blev foretaget et

for både LEN og FINA. I 2016 forventer vi at indgå en aftale med

analysearbejde på svømning, som mundede ud i en konkret indstil

Danmarks Idrætsforbund om en strategi på dette område, som vi

ling til DGI og DIFs bestyrelser om, at vi i svømning med fordel kan

håber de også vil støtte økonomisk. Som sædvanligt har vores danske

arbejde sammen omkring faciliteter (analyse- og lobbyarbejde),

komité-medlemmer arbejdet flittigt:

samt at vi også burde arbejde med aktiviteter for målgruppen 60+.

LENs åbent vand komité: Danielle Keller

Vi kom ikke med ind i arbejdet, men bestyrelsen har (i første omgang)

LENs medicinske komité: Leif Panduro

ikke opgivet at fortsætte dialogen med DGI Svømning.

LEN og FINAs svømmekomité: Søren Korbo

Samarbejdet med DIF i 2015 har været meget koncentreret omkring
formandens deltagelse i en netop Danmarks Idrætsforbunds arbe-

ØKONOMI

jdsgruppe, der har arbejdet med den økonomiske støttestruktur i

Året 2015 har igen været præget af store events, nyudvikling og et

forhold til de enkelte specialforbund. Og såfremt det vedtages på

generelt højt aktivitetsniveau.

til rødderne. Samarbejdet med Team Danmark er åbent og tillidsfuldt
og vi møder god forståelse for svømningens særlige egenart. I 2015
fik Team Danmark ny direktør; Lone Hansen, der afløste Michael
Andersen.

DIFs årsmøde i foråret 2016, står vi over for et stort paradigmeskift
i den måde et specialforbund får tildelt økonomisk støtte af DIF på.

Årsregnskabet udviser et overskud på 111.515 kroner mod et budget-

Der skal arbejdes projektorienteret og der vil ikke længere blive givet

teret nul resultat. Vi har således i 2015 igen formået at skabe et

økonomisk støtte fremadrettet for bagudrettede aktiviteter. Med

positivt resultat, selvom vi som tidligere år har været nødsaget til at

andre ord, ønsker et forbund ikke at udvikle sig, kan det blive svært at

investere i nyt tidtagningsudstyr til afholdelse af mesterskaber samt

få tildelt midler. Bestyrelsen anser forslaget som værende fornuftigt,

GPS-udstyr til åbent vand-arrangementerne.

men det skal også blive spændende at se, hvordan det konkret vil ud-

Det positive resultat betyder også, at vi ikke har brugt noget af

mønte sig i forhold til specialforbundenes daglige drift og udvikling.

tidligere års overskud, og egenkapitalen øges med årets resultat.
Egenkapitalen udgør ved årets udgang i alt 2.8 millioner kroner. Af

I 2015 fik vi ny sportschef og han blev rekrutteret fra Team Danmark.

egenkapitalen er 350.000 kroner øremærkede til specifikke projekter,

Lars Green Bach har sine idrætsrødder solidt plantet i svømning og

herunder det kommende Dansk Svømme Award i 2016.

5

I 2015 afholdte vi det første danske åbent vand LEN cup arrangement

Karsten Elm Heintz ansat i en deltidsstilling i sportsafdelingen som

i forbindelse med TrygFonden Christiansborg Rundt. Derudover er en

teknik- og materiel-medarbejder.

ny strategi for åbent vand-aktiviteterne i de kommende år godkendt
af bestyrelsen. Året bød også på en ny kommunikationspolitik og en

I første halvår 2015 blev processen frem mod en ny strategi og

udskiftning af vores IT-leverandør.

handleplan for dansk svømmesport indledt, og i dialog med klubber,
trænere og sportsafdelingens frivillige blev nuværende styrker og

Vi vil også huske 2015 for året, hvor vi vandt retten til at afholde EM

svagheder i dansk svømmesport identificeret. Med det som bagtæppe

kortbane mesterskaberne på dansk grund i december 2017. Et stort

blev alle interesserede klubledere og -trænere inviteret til et inspi-

event vi ser frem til og håber bliver en lige så stor succes som det i

rationsseminar i oktober, for at drøfte strategiske pejlemærker for

2013.

dansk svømmesport frem mod 2024. Resultatet af processen er her
ved årsskiftet, at de følgende fire strategiske pejlemærker er sendt i

Konkluderende må det siges, at 2015 igen har været et hektisk år

skriftlig høring hos alle Dansk Svømmeunions klubber og samarbejds

med mange projekter, og vi ser frem til et lige så hektisk 2016, hvor vi

partnere i øvrigt:

blandt andet skal flytte til nye lokaler i Idrættens Hus. Budgettet for

•

International High Performance

2016 udviser et underskud på 200.000 kroner blandt andet på grund

•

Talentfulde klubmiljøer

af ekstraordinære omkostninger til flytning af unionskontoret.

•

Viden, innovation og kompetence

•

En mangfoldighed af svømmekonkurrencer

FACILITETER

Efter afslutning af høringsperioden træffer Dansk Svømmeunions

Dansk Svømmeunion arbejder hele tiden for flere og bedre faciliteter

bestyrelse en endelig beslutning om de strategiske pejlemærker, og

til vores klubber. Det er derfor glædeligt, at der i øjeblikket bygges

på den baggrund indledes arbejdet med en konkret mål- og handle

og diskuteres mange nye tiltag på svømmehalsområdet rundt om i

plan for perioden 2017-2020. Forslag til en mål- og handleplan vil

hele landet. Vi har særligt bemærket, at ny teknologi er med til at

blive præsenteret på sportsafdelingens områdemøde forud for endnu

sænke prisen på facilitetsbyggeri. Herning Kommunes nye svøm-

en skriftlig høringsperiode hen over sommeren. Først på efteråret

mehal er et godt eksempel på dette. Her har man netop åbnet et nyt

forventes den endelige plan for dansk svømmesport mod den næste

”Svømme-Mekka”, der er bygget op omkring bassinet fra EM i 2013.

olympiade at ligge fast.

Vi gælder os til for alvor at indvie denne nye facilitet til DM i juli.

MASTERS

KURSUS

2015 blev stævnemæssigt både et godt og et skidt år. Det lykkedes,

Kursusafdelingen har i 2015 haft en lille tilbagegang i det samlede

desværre måtte vi også i sidste øjeblik aflyse Vest Danske på grund af

antal af kurser i forhold til 2014. Dog kan det fremhæves, at især på

for få deltagere.

dog med besvær, at finde arrangører til alle fire mesterskaber, men

livrednings-, start2crawl- og red-din-makker kurserne har der været
fremgang. I 2015 har vi haft succes med at tilbyde Svømningens

De to danske mesterskaber og Øst Danske blev alle gode succeser

Grunduddannelse som IN-House kurser til klubberne. Et IN-House

selv om vi var sent ude med invitationerne og måtte flytte datoen for

kursus er et særligt tilbud til klubber, som ønsker at afvikle deres

DOM-L. Det blev i årets løb til uddeling af cirka 800 sæt medaljer.

eget kursus.
Årets største internationale mesterskab var VM, som for første gang
Kursusafdelingen har igen i 2015 haft fokus på udviklingen af kursus-

skulle holdes samme sted og i direkte forlængelse af FINAs VM for

administrations-systemet, således at de daglige arbejdsgange

seniorsvømmere. Det fandt derfor sted i Kazan i Rusland. Af flere

optimeres. Styregruppen for Den Danske Svømme Officialsuddannelse

årsager valgte kun 10 svømmere at tage den lange rejse til Kazan.

har afviklet overdommerkurset med 14 deltagere. Se bilag 1 side 20 for

De 10 svømmere gjorde det rigtig godt, med flere rekorder og medaljer

udviklingen i afholdte kurser i perioden 2014 – 2015.

i baggagen hjem. Tilbagemeldingerne lød på, at alt havde været
velorganiseret.

SPORTSAFDELINGEN

I oktober skulle Færøerne for første gang lægge vand til et NOM. 20

Sportsafdelingen blev i løbet af 2015 fuldtallig i forhold til den

svømmere fra hele landet valgte at bruge weekenden på Færøerne

nugældende organisation af det svømmesportslige arbejde i Dansk

og havde en fantastisk oplevelse i Nordatlanten. De bragte et hav af

Svømmeunion – herunder det fælles elitearbejde med Team Danmark.

medaljer med hjem.

Med sportschef Lars Green Bachs og talentansvarlig Thomas Stubs
tiltrædelse per 1. februar og landstræner Dean Boles’ tiltrædelse per

Endnu en gang kan vi se tilbage på et år, hvor rekord-gruppen har

1. juni blev rammerne for Dansk Svømmeplan 2016 atter udfyldt.

haft nok at se til med at notere alle de nye danske rekorder.

Herudover har Dansk Svømmeunion investeret i en delvis professio

Slutresultatet for 2015 blev 66 nye rekorder for kvinderne, 106 for

nalisering af vores tekniske område, og per 1. august 2015 blev

mændene og 38 holdkap-rekorder.
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VM I KAZAN OG EM I NETANYA

egne forventninger og forhåbninger, semifinale- og finaleerfaring,

VM i Kazan viste helt overordnet et billede af, at dansk svømning har

holdkap, pressehåndtering og sygdom i truppen på en god og

svømmere i verdensklasse. Stort tillykke til jer alle hermed. Resultat-

konstruktiv måde bidrager alt sammen til at ruste svømmerne mod

mæssigt ender vi som den 15. bedste nation i den samlede oversigt,

fremtidige opgaver på højeste internationale niveau.

og som tredje bedste nation af lande med under 10 mio. indbyggere.
De danske svømmere vinder i alt fire medaljer hvilket desuden er det

Med afsæt i årets internationale mesterskaber har svømmere,

samme antal som traditionelt ”store svømmenationer” som blandt

trænere og alle omkring dem arbejdet for at skabe de bedst mulige

andet Japan, Sydafrika, Rusland, Holland og Brasilien. Det er en

forløb frem mod 2016-milepælene Danish Open, EM på Langbane

tangering af højeste antal VM medalje nogensinde samtidig med,

i London og OL i Rio. Både i forhold til de generelle aspekter af for-

at det er ny rekord at Danmark vinder tre af medaljerne i olympiske

beredelsesplanerne og der hvor den enkelte svømmer individuelt kan

svømmediscipliner.

optimere sit arbejde. Samtidig er vi nødt til at holde det op imod den
internationale konkurrencesituation, som svømmerne befinder sig

Det resultatmæssige historisk gode danske VM er opsummeret bag-

i. Et af de elementer der, i den sammenhæng, trådte særligt tydeligt

est i denne beretning – se tillæg for internationale resultater side 24.

frem under eksempelvis VM, var de taktiske færdigheder i semifinaler og finaler - tæt koblet til svømmernes mentale færdigheder på

Resultatniveauet indikerer, at rigtig mange ting lykkedes i Kazan.

områder som for eksempel konkurrencestrategier, selvtillid og indre

De danske svømmere og trænere skabte stærke VM-resultater i en

dialog. Der hvor den tætteste kamp om placeringerne blev udkæmpet,

atmosfære af et enormt fysisk og mentalt pres, og det bør have vores

var det de taktisk klogeste svømmere med flest taktiske og mentale

største respekt.

værktøjer i værktøjskassen, som trak det længste strå.

Retter vi i stedet blikket mod de danske præstationer, er billedet noget

VM i Kazan og EM i Netanya gav på mange måder os alle sammen

mere broget. Nogle svømmere leverede sublime sportspræstationer,

et godt afsæt for at tilrettelægge dansk svømnings præstationer i

andre leverede gode præstationer ud fra individuelle omstændig-

2016. Vores øjeblikkelige styrker og svagheder blev blotlagt for alle

heder, mens endnu andre var et stykke fra deres potentiale og både

involverede, og det er med gode forhåbninger om, at vi på den bag

egne og vores forventninger.

grund står med pæne udsigter til at give vores internationale svømmere og trænere det bedst mulige afsæt for sportslige præstationer

Om VM dermed var en succes eller det modsatte, ved vi, at der er

på højeste internationale niveau i 2016 også. Ambitionen er høj – vi

mange synspunkter på, alt afhængig af hvordan resultater og præsta-

lægger os i selen for at skabe nye sublime sportspræstationer til

tioner vægtes i forhold til hinanden. Og vi ved også, at de svømmere

glæde for os alle sammen og som kan blive et stærkt fælles afsæt for

og trænere der oplevede, at deres hårde arbejde ikke blev forløst i en

dansk svømnings vej frem mod OL i Tokyo i 2020.

fuldendt præstation i Kazan, ikke er tilfredse. Uanset deres resultater
i øvrigt. De er deres egne hårdeste kritikere.

EUROPEAN GAMES I BAKU
EM junior var i år en del af European Games, hvilket naturligt nok

Vores overordnede vurdering har hele tiden været, at dansk svøm

havde stor betydning for selve setup’et omkring svømmekonkur-

ning nøgternt set havde et resultatmæssigt fantastisk VM. Og

rencerne, der på mange måder var et OL værdigt. På mange måder

samtidig var det et VM med potentiale til mere! Potentialet ligger

var rammerne ganske imponerende, men også overdådige, og det

naturligvis i at forbedre præstationerne, så vores svømmere bliver

krævede en indsats at bevare fokus på selve svømmekonkurrencen

endnu bedre til at høste frugterne af hverdagens intense arbejde.

og præstationerne.

2015 sluttede internationalt af med EM på kortbane i israelske Tel

Det danske hold var godt forberedt på denne situation via samtaler

Aviv, hvor mere end 500 svømmere fra 48 nationer kæmpede om titler

med udgangspunkt i oplæg på et træningsophold i London forud for

og placeringer. Mesterskabets placering i den olympiske sæson betød,

mesterskaberne. Set i et langsigtet læringsperspektiv må EM juniors

at Danmark stillede med otte svømmere, da timingen ikke var ideel

placering som en del af et stort mul¬tisportsarrangement i 2015

for alle i forhold til svømmernes olympiske prioritering. Mesterskabet

betragtes som en ekstra sidegevinst. Svømmerne har fået værdifuld

bød på en række gode præstationer med i alt fire EM medaljer, én

erfaring i forhold til håndtering af stress og forstyrrelser, og det i et

fjerdeplads og én ottendeplads i seks finaler. Samlet oversigt over

omfang, som ikke ville have været tilfældet i forbindelse med et tra-

resultaterne fremgår bagest i beretningen – se tillæg for interna-

ditionelt EM junior. Derudover har alle deltagerne fået specifik viden

tionale resultater side 24.

omkring deltagelse i et multisportsarrangement, som naturligvis vil
give en vis ro ved fremtidige lignende arrangementer – ikke mindst et

Udover at to af dansk svømnings VM-profiler – Jeanette Ottesen

eventuelt fremtidigt OL.

og Viktor B. Bromer – viste højt sportsligt niveau og var med helt
fremme i kampen om medaljer, kunne vi glæde os over at de øvrige og

Svømmerne håndterede selve konkurrencesituationen ganske

i international sammenhæng mindre erfarne svømmere, viste mange

fornuftigt. Flere startede stævnet meget nervøst og begik nogle fejl i

positive takter og en stejl læringskurve. Erfaring med at håndtere

forbindelse med deres første start(er), men efterhånden som konkur-
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rencedagene gik, meldte flere og flere sig ind i gruppen af svømmere,

Der er i 2015 blevet gennemført 32 bedømmelser på overdommere og

som fik præsteret i Baku. Flere rykkede deres præstationer til et

startere i alle kategorier, herunder unionsdommere, regionsdommere

helt nyt niveau. Resultaterne er samlet i oversigten bagest i denne

og klubdommere.

beretning – se tillæg for internationale resultater side 24.
Mentorordningen har også fungeret i 2015, hvor alle nyuddannede
De udtagne klubtrænere gjorde et fremragende stykke arbejde og

overdommere har valgt en mentor efter eget ønske, så de kan komme

var en afgørende faktor i forhold til det vellykkede stævne. Det

godt i gang med deres nye hverv.

lykkedes at skabe et godt teamwork i trænergruppen, hvor alle havde
det samlede holds præstationer for øje. Det har været rigtig godt at

Årets Unionsdommer seminar blev afholdt i Odense. Her var der

erfare, særligt når det skal tages med i betragtningen, at trænerne

blandt andet besøg af talentudvikler Thomas Stub, som beskrev

havde egne svømmere fra hjemklubberne til stede samt en gruppe

baggrunden for den nye mesterskabsstruktur.

opdelt tilgang til forberedelse og præstation i forbindelse med alle de
aktiviteter, der lå forud for mesterskaberne.

Tilsvarende Øst- og Vest-seminarer er afholdt for alle øvrige overdommere. På seminarerne diskuteres altid episoder, tolkninger og

Læringen af deltagelsen i EM junior ved European Games i Baku

konkrete regelspørgsmål for at skabe en ensartet linje i arbejdet på

vurderes således til at være høj, og dette bekræftes af de efter-

bassinkanten. Der er mødepligt for overdommere til et af disse møder,

følgende individuelle evalueringer med svømmere og trænere.

og diskussionen og lysten til at lære fra andre er stor.

DOMMERUDVALGET

Jens-Christian Iversen har i hele 2015 deltaget i møder med Thomas

Dommerudvalget har i 2015 afholdt et enkelt møde, hvor bemandingen

Stub og Lise Møller om opbygningen af den nye mesterskabsstruktur,

af de forskellige regionale og nationale mesterskaber blev koordineret

og vi er således godt forberedt på den struktur, som jo træder i kraft i

og udført. Årets overdommerseminarer Union – Øst og Vest blev

2016.

planlagt med fastlæggelse af indhold og formål. Dommerudvalget
arrangerer årligt ét Unionsoverdommer seminar samt to regionale

For første gang nogensinde besluttede Dommerudvalget at indberet

seminarer.

te en hændelse, efter afslutningen af finaleafsnittet under DM på

Dommerudvalget får herudover løbende mange henvendelser og

Bellahøj, til Dansk Svømmeunion for uetisk adfærd. Hændelsen var

spørgsmål, og alle i udvalget sagsbehandler i løbet af året disse

på alle måder anderledes, både i form og indhold, i forhold til hvad

henvendelser.

Dommerudvalget nogensinde har set før, og derfor ønskede man

European Games 2015 - Holdfoto. (Foto: Jon langberg)

8

bestyrelsens stillingtagen til den udviste adfærd i henhold til

har kravtider til mesterskabet, mens Danske Mesterskaber for

Dansk Svømmeunions adfærdskodeks og etisk kodeks for dansk

juniorer udelukkende er for juniorsvømmere med kravtid til

konkurrenceidræt.

mesterskabet.
•

Som bestyrelse udtrykte vi efterfølgende, i anonymiseret form, en

kende for junior- og seniorsvømmere. Mesterskabet er således

kraftig misbilligelse og tog kraftig afstand fra den udviste adfærd.

ikke længere åbent for årgangssvømmere.
•

En diskvalifikation ved et dansk mesterskab medførte en protest,
som blev behandlet af stævnejuryen og herefter gik hele vejen til

Øst/Vestdanske Mesterskaber for juniorer og seniorer udeluk-

Øst/Vestdanske Årgangsmesterskaber afvikles efter et helt nyt
koncept med medleykombinationskonkurrencer i fokus

•

Årgangsgruppen er i forbindelse med indførslen af den nye

Dansk Svømmeunion, appeludvalget og endeligt DIFs appeludvalg.

mesterskabsstruktur blevet en lukket gruppe, og svømmere der

Alle instanser gav medhold til de beslutninger, som var truffet ved

er yngre end de 3 årgange i årgangsgruppen, kan således ikke

bassinkanten. Dommerudvalget har besluttet, med baggrund i denne

deltage i mesterskaber for årgangssvømmere.

sag at uddrage læringspunkter samt drøfte om noget skal præciseres,
så gældende regler fremstår mere tydeligt.

Udover ovenstående arbejde har stævneudvalget blandt andet
indledt drøftelserne af specifikke krav og forventninger til faciliteter,

Internationalt har dansk svømning igen været rigtig godt repræsen-

hvor svømmesportens mesterskaber afholdes. Formålet hermed er

teret på bassinkanten. Charlotte Kert, Henriette S. Jensen og Claus

at klarlægge og tydeliggøre, hvordan ideelle mesterskabsfaciliteter

V. Sørensen (udtaget af LEN som starter) deltog i European Games i

ser ud. Både af hensyn til klubber der ønsker at afvikle mesterskaber

Baku. Jens–Christian Iversen deltog som dommer til VM i Kazan og

og af hensyn til klubbernes dialog lokalt om faciliteternes kvalitet

Lene Madegaard deltog ved EM-K i Israel. Allerede nu ved vi at Claus

og videre udvikling. Udkastet vil blive fremlagt på sportsafdelingens

V. Sørensen er udtaget som starter ved EM i London og Bjørn Brander

områdemøde med henblik på at indhente kommentarer fra klubberne,

er udtaget som dommer ved OL i Rio, Brasilien. Danmark er dermed

inden der konkluderes på arbejdet.

på dommersiden/startersiden allerede nu rigtig godt repræsenteret
ved mange internationale mesterskaber - også i 2016.

Stævneudvalget har herudover nedsat en ad hoc arbejdsgruppe med
repræsentanter fra stævneudvalget, dommerudvalget og klubber,

Dommerudvalget har et tæt samarbejde med Regel Teknisk Udvalg,

som har udarbejdet forslag til event-aktiviteter, der kan styrke og

som har haft indlæg på alle seminarer. Regeltolkningsoversigten

videreudvikle kvaliteten af, og den almene interesse for, Dansk

vedligeholdes løbende og tolkninger kommer løbende fra både LEN

Svømmeunions Mesterskaber. Med afsæt i dette arbejde er opgaven i

og FINA, som herefter formidles til alle overdommere.

STÆVNEUDVALGET

2016, at afprøve udvalgte elementer i den takt økonomien og praktikken tillader det.

Stævneudvalgets arbejde har i årets løb især været centreret omkring

Stævneudvalgets ad-hoc arbejdsgruppe har bestået af:

implementeringen af LENs nye årgangsinddeling samt udvikling af

Jan Hansens, Køge Svømmeklub og medlem af Stævneudvalget

ny struktur og proportioner for mesterskaberne i dansk svømning.

Stig Härsted, Svømmeklubben KVIK Kastrup
Ricki Clausen, Holbæk Svømmeklub

De bagvedliggende tanker for den nye struktur er primært:

Per Stilling Pedersen, Hovedstadens Svømmeklub

•

Senere sportslig specialisering af svømmerne - herunder et større

Jens-Christian Iversen, leder af Dommerudvalget

medley-fokus.

Karsten Elm-Heintz, Teknik- og materiel

•

Mindre resultatfokus i årgangsgruppen.

•

Færre og mere afvekslende mesterskaber for årgangsgruppen.

DET NATIONALE TRÆNINGSCENTER/NTC

•

Tilpasning af årgange til LEN/FINA-årgangsinddeling for år-

Samarbejdet mellem Københavns Kommune, Team Danmark og Dansk

gangs- og juniorsvømmere.

Svømmeunion om vores Nationale Træningscenter i Bellahøj Svøm-

Længere forløb i svømmesporten fra første regionsmesterskab til

mestadion har også i 2015 været en hjørnesten i vores internationale

Danske Mesterskaber i den åbne klasse – og med fokus på stadig

elitearbejde. Med Shannon Rollasons afgang som træner efter VM på

progression gennem mesterskabsaktiviteterne.

kortbane i Doha i december 2014, blev der i dialog med svømmerne

En tættere kobling mellem danske mesterskaber og lands

etableret et nyt set-up med Stefan Hansen som NTC-træner, og chef

holdsstrukturen.

landstræner Nick Juba blev en integreret del af den daglige træning på

•

•

NTC. Den nye konstellation blev etableret med ønsket om at fastholde
Nogle hovedtræk i den ændrede struktur er:

en kontinuitet i det succesfulde arbejde, der gennem de seneste år

•

Danish Open afvikles over fem dage og er nu åbent for alle alders-

har været udført af svømmere og trænere på NTC – med resultater på

grupper, der har kravtider til stævnet.

højeste internationale niveau ved VM i Kazan og OL i Rio for øjet.

•

Danske Mesterskaber og Danske Mesterskaber for juniorer
afvikles nu som to separate mesterskaber – begge over fire

Danmark har over tid fået opbygget et godt NTC, der er anerkendt

dage. Danske Mesterskaber er et åbent mesterskab for alle, der

verden over som værende en af de bedste af sin slags, selvom der
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naturligvis altid kan og vil være ting, som vi kan gøre bedre i frem-

Det er hensigten, at videreføre og udvikle arbejdet i de regionale

tiden. Derfor drøftes det naturligvis kontinuerligt ”hvordan kan vi

aktivitetsudvalg til gavn for medlemsklubberne. Herudover ønsker

vedblive med at være et internationalt førende træningscenter”. I et

vi at arbejde endnu tættere sammen med klubber og frivillige i

tæt koordinerende samarbejde med Team Danmarks eksperter inden

SvømmeDanmark om konkrete projekter og idéer. Afdelingen

for sportspsykologi, sportsmedicin og sportsfysiologi inddrages

kan derfor løbende nedsætte de nødvendige arbejdsgrupper til at

den nyeste sportsfaglige viden i træningen, og de fysiske rammer

igangsætte nye tiltag til gavn for klubberne. Vi er meget tilfredse

på Bellahøj Svømmestadion optimeres løbende i et velfungerende

med, at stort set alle de frivillige i de regionale udvalg er fulgt med

samarbejde med Bellahøjs medarbejdere.

over i denne nye organisering.

Dansk svømmesport har et NTC med verdensklassesvømmere og

DANSK SVØMMEUNIONS KOMMUNIKATION

et godt, performance-minded set-up af mennesker omkring dem.
Herunder en fremragende sportsvidenskabelig back-up fra Team
Danmark, der gennem de seneste år er blevet udbygget og inten-

NY KOMMUNIKATIONSPOLITIK

siveret. Det kan på facilitetssiden ikke måle sig med de allerbedste

I 2015 har Dansk Svømmeunion udarbejdet en overordnet kommu-

træningscentre i verden, og derfor støtter vi helhjertet den proces,

nikationspolitik, som er at betragte som organisationens grundlag og

som Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har sat i gang

udgangspunkt for alt kommunikation i regi af Dansk Svømmeunion.

omkring et Nationalt Elitesports Center i Danmark. Indtil denne

I kommunikationspolitikken redegøres for generelle principper for

vision realiseres, vil det frugtbare samarbejde mellem parterne for at

god kommunikation, hvilket eksempelvis handler om at kommuni-

sikre verdensklasse i hjertet af København forhåbentligt fortsætte, så

kere klart og tydeligt og med en klar afsender. Det handler også om at

der også i fremtiden kan præsteres på højeste internationale senior-

kommunikere med udgangspunkt i faglighed samt at søge en positiv

niveau ved EM, VM og OL i de olympiske svømmediscipliner.

tilgang i kommunikationen, hvor det er muligt.

TSE-RAPPORT: MEDLEMS- OG
UDVIKLINGSAFDELINGEN

Grundlæggende for hele kommunikationspolitikken er Dansk

På sidste års generalforsamling blev det besluttet at ændre Dansk

nikationspolitik og –strategi, som har været gældende siden 2010.

Svømmeunions organisering. Breddesektionen blev nedlagt og dens

Kommunikationspolitikken kan læses og downloades fra Dansk

aktiviteter er nu samlet i en ny Medlems- og Udviklingsafdeling.

Svømmeunions hjemmeside.

TrygFonden Christiansborg Rundt 2015. Foto: Jesper Westley.

Svømmeunions vision og værdier, som er beskrevet på hjemmesiden.
Vi har ikke tidligere haft en decideret kommunikationspolitik.
Derimod har vi haft noget, som mere udgjorde et miks af en kommu-
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Politikken bliver dette forår sendt til organisationens udvalg og sek-

Unionens fem regionale udvalg har hver deres Facebook-sider, hvor

tioner, således alle får stiftet bekendtskab med indholdet heri.

også mange af Dansk Svømmeunions generelle nyheder til medlems

Sideløbende med kommunikationspolitikken bliver der fremadrettet

klubberne mangfoldiggøres af konsulenterne.

udarbejdet kommunikationsstrategier, som knytter sig til udvalgte
emner eller områder, hvor det vurderes, at der bør gøres en særlig

Hertil kan også nævnes en række Facebook-profiler, der knytter

indsats for at fremme en sag eller et budskab ved hjælp af en sådan

sig målrettet til events såsom TrygFonden Christiansborg Rundt,

strategi.

Den Store Svømmedag og AquaCamp.

På sigt er det intentionen, at disse kommunikationsstrategier

DANSK SVØMMEUNION PÅ TWITTER

kommer til at danne basis for en samlet kommunikationsstrategi for

I 2015 har Dansk Svømmeunion fået en Twitter profil. Under navnet

Dansk Svømmeunion.

@svoemDK deler vi budskaber med, i skrivende stund, 260 følgere.

HJEMMESIDERNE WWW.SVOEM.ORG OG WWW.SVOEM.DK
Sidste år begyndte vi at måle på besøgstallene for Dansk Svømme-

Vi er stadig meget nye på dette medie, hvor intentionen er, at vi skal
blive aktive med informationer over en bred kam - både af sportslig
og politisk karakter.

unions to hjemmesider: www.svoem.org (Dansk Svømmeunions officielle hjemmeside) og www.svoem.dk (nyhedssitet SvømmeSport).
I 2014 opnåede vores officielle hjemmeside 551.876 besøg og 186.536

TRYGFONDEN KYSTLIVREDNING

unikke besøg.

Livredderne kan se tilbage på en sæson med få oplagte badedage,
hvilket betød færre badegæster på strandene og færre aktioner i

I 2015 havde vi på denne hjemmeside 559.131 besøg i alt og 184.411

vandet for livredderne.

unikke besøg.

Det har givet en anderledes sæson, men også en sæson, der har peget
fremad. For når der har været færre mennesker på strandene, har

Hvad SvømmeSport angår, så opnåede dette nyhedssite i 2014

vores livreddere haft mulighed for at bruge ekstra tid på at træne og

348.520 besøg og 93.817 unikke besøg. I 2015 steg besøgstallet en

guide badegæsterne til sikker adfærd i og ved vand. Vi har udvidet

smule til 352.615 og antallet af unikke besøg blev målt til 94.774.

vores tilstedeværelse på de sociale medier, optaget nye oplysningsfilm og videreført arbejdet med at sikre kystlinjen med rednings-

Vi følger udviklingen og har en klar forhåbning om, at begge hjem-

udstyr og grundige risikovurderinger.

mesider er og fortsat vil være vigtige kilder til information af forskel-

Protektor i Dansk Svømmeunion, Hendes Kongelige Højhed Kron-

lig art og dermed kan fastholde nuværende brugere og meget gerne

prinsesse Mary, har været med til at sætte fokus på vandsikkerhed

tiltrække nye besøgende fremadrettet. Vi ser således meget gerne en

– nemlig til lanceringen af analyse- og forskningsprojektet ”Alle

kurve over de årlige besøgs-data, som vil være støt stigende.

skal lære at svømme” og ved indvielsen af det nye tårn på Tversted

NYHEDSBREVET SVØM UPDATE

Strand. Træning, forskning, formidling og undervisning har fyldt
meget. Men ikke alt. Livredderne har været til stede på strandene i

Dansk Svømmeunions elektroniske nyhedsbrev, SVØM Update, sendes

samme omfang som i enhver anden sæson og har i år udført tusindvis

per automatik til alle medlemsklubber. Hertil sendes nyhedsbrevet

af indsatser, heraf 27, hvor det vurderedes, at et eller flere liv var i

også til de, som selv tilmelder sig nyhedsbrevet via unionens hjem-

fare.

meside. For øjeblikket sendes nyhedsbrevet til knap 1.800 modtagere.
I 2015 blev nyhedsbrevet udsendt seks gange. Vi har i løbet af året

Læs mere om alle projekter og årets hovedtal for redningstjenesten i

fået en studentermedarbejder koblet på det praktiske arbejde med

sæsonrapporten, som findes her.

at indsamle tekster fra de frivillige og administrationen og herefter
udsende nyhedsbrevene. Intentionen er at der skal udsendes flere
nyhedsbreve med kortere interval. Vi vil således gerne op på cirka ni

ÅBENT VAND

udsendte nyhedsbreve årligt begyndende med i år.

For første gang nogensinde blev der på dansk grund afholdt Europa

DANSK SVØMMEUNION OG DE SOCIALE MEDIER

Cup i åbent vand-svømning med OL-distancen på 10 km. Det skete i
forbindelse med TrygFonden Christiansborg Rundt 2015, da Dansk

Dansk Svømmeunion, som organisation, er ikke på Facebook i dag.

Svømmeunion i samarbejde med Københavns Kommune og Sport

Det er derimod unionens nyhedssite SvømmeSport. Vi har i skrivende

Event Denmark var vært ved 5. afdeling af LEN European Open Water

stund knap 8.000 likes på Facebook.

Swimming Cup. I alt 28 internationale åbent vand-svømmere fra 10
forskellige lande stillede til start og gennemførte den 2000 meter

Siden vokser stille og roligt, mens der sker et tydeligt spring i antallet

lange rute gennem Københavns kanaler 5 gange i træk, på en tid lige

af likes i perioder med dækning af internationale mesterskaber.

omkring de to timer.

Der er tale om en levende og aktiv side, hvor der bliver lagt opdateringer på dagligt. Indholdet favner bredt, men har dog konkur-

Sidste gang Dansk Svømmeunion var vært ved et internationalt

rence- og elitesvømning som sit hovedfokus.

åbent vand-stævne, var i 2009 ved World Cup på 10 km-distancen
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- også i sammenhæng med TrygFonden Christiansborg Rundt. At vi

Det er besluttet at arbejde videre med følgende målsætninger i åbent

i Dansk Svømmeunion i 2015 atter var vært ved et internationalt

vand-strategien:

åbent vand-stævne, skyldes blandt andet ønsket om at gøre Tryg-

•

Åbent vand-svømning skal aktivitetsgodkendes i DIF.

Fonden Christiansborg Rundt mere internationalt kendt, samt

•

Vi skal i 2020 registrere 9500 deltagere ved Dansk Svømme-

skabe gode muligheder for udvikling af de danske svømmere i åbent
vand-landsholdsbruttotruppen.

unions åbent vand-events.
•

Dansk Svømmeunion skal være den førende organisation/den
foretrukne samarbejdspartner inden for åbent vand-svømning i

Vi har et godt event set-up omkring TrygFonden Christiansborg
Rundt, samt nogle dygtige og erfarne frivillige, som alle løftede

Danmark.
•

afviklingen af LEN Cup’en til et højt niveau, som vi kan være stolte af.
Rolf Ingold, teknisk delegeret fra LEN, udtalte således efter eventens

største motionsevents.
•

afslutning:

Dansk Svømmeunion skal være den førende organisation inden
for sikkerhed ved åbent vand-events.

•
- Do it again! You have a fantastic setting here in Copenhagen with a

TrygFonden Christiansborg Rundt skal være et af Danmarks

Udvikling af konkurrence-niveauet i åbent vand til europæisk
niveau.

course not seen anywhere else in Europe. The spectators were amazing
and the volunteers also. The coaches and swimmers tell me that they had

Se bilag 6 side 23 for deltagerudviklingen inden for åbent vand-

a great experience. So, let us be part of it again.

arrangementer i perioden 2006 – 2015.

Se tillægget bagest i dokumentet for resultaterne ved LEN Cup i

AQUACLINIC

København – side 28.

ÅBENT VAND-STRATEGI 2016-2020
Dansk Svømmeunions bestyrelse har fra januar 2016 godkendt

AquaClinic 2015 blev afholdt på Sørup Herregård ved Ringsted i september. Vanen tro blev AquaClinic afholdt i et godt samarbejde med
Dansk Svømme Træner Sammenslutning.

oplægget til en åbent vand-strategi, som er udarbejdet på baggrund
af input fra flere interessenter.

Årets hovedtaler var David Marsh fra SWIMMAC – North Carolina
i USA. Han har gennem sin karriere været træner for mange OL-

Med åbent vand-strategien 2016-2020, ønsker Dansk Svømmeunion

deltagere fra hele verden. I dag er han sportsdirektør på SWIMMAC.

blandt andet at sætte fokus på, hvordan vi som specialforbund i

Programmet i 2015 var med to udenlandske talere. Ud over David

samarbejde med vores medlemsklubber, kan styrke åbent vand-

Marsh var Melanie Marshall fra Derby Swimming Club oplægsholder

svømning som aktivitet i klubberne.

på masterclass. Melanie er træner for verdensrekordholderen på 100
m brystsvømning for herrer - Adam Peaty. Der var stor begejstring

For at forankre åbent-vand svømning som en mere naturlig og fast

blandt de udvalgte deltagere på masterclass for Melanies indlæg.

del af medlemsklubberne, handler det i høj grad om at udvikle og
styrke en kultur omkring åbent-vand svømning.

I det hele taget var AquaClinic 2015 præget af spændende indlæg fra
blandt andet svømmeren Mads Glæsner, Søren Østergård fra CUR,

En vigtig del af åbent-vand strategien 2016-2020 handler derfor om

Lars Uhre – Badminton Danmark, Thomas Frank – Brøndby IF og

at få klubberne på banen som ramme for at dyrke åbent-vand svøm

mange andre veloplagte oplægsholdere. Dertil var der mulighed for at

ning. Heri spiller Dansk Svømmeunion en helt central rolle for at give

deltage i spændende workshops ledet af Johnny Ryser, Bo Jacobsen

klubberne den fornødne vejledning og de rette kompetencer for at

og Kim Dietrichsen.

’turde kaste sig ud på åbent vand’.
Deltagerantallet var i år på knap 120 talent- og elitetrænere, der nød
Åbent vand-strategien ligger godt i tråd med DIFs politiske program

godt af de mange inspirerende indlæg.

2015-2020, hvor visionen netop er at styrke idrætsaktiviteter inden
og uden for foreningsidrætten. For at leve op til visionen kræver det,

AquaClinic 2016 er godt undervejs og datoen bliver den 2.-4. septem-

at vi som specialforbund forholder os til forskellige målgruppers

ber 2016 på Vejen Idræts- og Konferencecenter.

idrætsbehov og udvikler kvalitet i de træningstilbud, stævner og
events, vi tilbyder.
Udover at åbent-vand svømning har et godt tag i motionisterne og
bredden, er der fra Dansk Svømmeunions Sportsafdeling også en
interesse i at fremme åbent vand-elitesvømning efter at 10 kilometer
åbent vand-distancen er kommet på OL programmet fra 2008.
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ÅRETS GANG I DE SPORTSLIGE SEKTIONER
SE MEDLEMSTALSUDVIKLINGEN FOR DE SPORTSLIGE SEKTIONER
I BILAG 3, SIDE 21.
SYNKROSEKTIONEN
Synkro er i god udvikling. I 2015 havde de danske synkrostævner
25 procent flere deltagere end i 2014 og 25 procent flere deltagende

lagt i klubberne og hos ildsjælene, der heldigvis er mange af i dansk
vandpolo.
8 Nationsturneringen har nu vist sig at være en stor europæisk succes, hvor mange lande vil gerne være med. Det er vigtigt for udviklingen i dansk vandpolo, at vi fastholder vores deltagelse i turneringen.
Vi vil også i 2016 skulle arrangere et arrangement i turneringen.

klubber. Flere svømmere og flere klubber får øje på, at synkro er en

UDSPRINGSSEKTIONEN

fantastisk sport til samvær, motion og konkurrence.

2015 har været et skelsættende år for udspring i Danmark. For første
gang i mange år fik vi registreret mere end 1000 aktive udspringere.

Synkro var igen i 2015 en del af tilbuddet til medlemsklubbernes Aqua-

Det har været et erklæret mål for sektionen og der er blevet arbejdet

Camps. Her møder rigtig mange svømmere sporten for første gang og

hård med projekt ”Ta Springet” for at tiltrække nye udspringsklubber.

prøver kræfter med de anderledes bevægelser, som synkro kræver i

Vi vil i 2016 køre endnu en runde af ”Ta Springet” og håber her at

vandet. Synkro tilstræbes udbudt til AquaCamps over hele landet, så

kunne starte udspring som aktivitet i endnu flere klubber.

så mange børn som muligt får en sjov og anderledes oplevelse i vandet.
Sportsligt var deltagelsen i European Games i Baku højdepunktet.
I september var synkrosvømning en del af TV-showet ”Den 5. Halv-

Udspring var repræsenteret med Martin Christensen og Andreas

leg”. Her prøvede Carsten Bang, Jesper Juhl og Uffe Holm kræfter med

Sargent Larsen. Det blev til en række stabile og bestemt godkendte

sporten som en del af Kanal 5s sportsquiz. De tre herrer viste fine

præstationer af de talentfulde springere. På dommersiden var Nomi

takter, om end de ikke helt kunne følge de mere erfarne svømmere,

Mortensen udtaget og deltog således som Danmarks repræsentant.

som de var på hold med.

LIVREDNINGSSEKTIONEN

Som afslutning på året skulle vi have været vært for Nordiske
Mesterskaber i Greve. Grundet omstændigheder uden for vores

2015 var et yderst tilfredsstillende år for dansk livredning. Der var

hænder, så kunne vi ikke få hallen i den aftale periode. Det var derfor

stærke resultater til DLRG Cup og i særdeleshed til EM i Wales. Det

meget glædeligt, at Bergen Stupeklubb stillede op og overtog ar-

blive det bedste EM i mange år. Der blev vundet medaljer alle dage.

rangementet med kort varsel. Sportsligt blev Nordiske Mesterskaber

Her skal det særligt bemærkes, at det blev til en flot sølv medalje

en stor succes og resultaterne tegner godt for de kommende år.

i SERC for det danske hold. Det danske hold tog i alt fem medaljer
og ender på en flot 8. plads i holdkonkurrencen. Vi er forsat meget
stærke i de udendørsdiscipliner.

AFSLUTNING
I indledningen til Dansk Svømmeunions bestyrelses skriftlige be-

Det skal også fremhæves, at Danmark igen var repræsenteret ved

retning for året 2015 betegnede vi den generelle udvikling for dansk

EJM. Efter et par års fravær lykkes det igen at få kvalificeret to talent

svømning som tilfredsstillende – også økonomisk. Hele aktivitets-

fulde livreddere til EJM. Det er håbet, at vi i de kommende år vil få

niveauet er forsøgt beskrevet på de foregående sider, og resultaterne

endnu flere med til dette mesterskab.

er udelukkende realiseret på grund af et stærkt og målrettet arbejde
i alle Dansk Svømmeunions medlemsklubber i samarbejde med både

Sektionen oplever forsat en øget interesse for de nationale mester

ansatte og frivillige i unionen. I klubberne udføres utallige arbejds

skaber, hvilket er meget glædeligt.

opgaver af frivillige, og det samme gælder for udvalg og sektioner i

VANDPOLOSEKTIONEN

unionen.

2015 har som 2014 været et år, hvor fokus har været at øge bredden

Uden alle I frivillige ville dansk svømning ikke være det, som dansk

og på de yngste aldersgrupper. Det er lykkes. Vi har flere spillere i

svømning er i dag. Så en stor tak til alle I frivillige ildsjæle, som er

2015 end vi har haft i mange år. Udviklingen går langsomt, men dog

med til at få tingene til at lykkes. Derudover er vi så heldige også at

fremad.

have huset fuldt af lønnede ildsjæle, der ikke alene ser sig som lønmodtagere, men som også er dedikerede ildsjæle og som brænder for

1. division er stadig en stor udfordring. Der er for få klubber, hvilket

svømmesporten. Netop den kombination af frivillige og ansatte ild

går ud over niveauet og begrænser udviklingsmulighederne. Det er et

sjæle har skabt flotte resultater i 2015. Sammen kan vi også fortsætte

emne som vi skal adressere i det kommende år.

udviklingen i 2016. For selvom 2015 har været et rigtig godt år, er der
som altid stadig områder, der kan udvikles yderligere og gøres endnu

Der kommer forsat nye klubber, der ønsker at have vandpolo på

bedre til gavn for alle de flere end 180.000 medlemmer i klubberne.

programmet. Vi har set udviklingen på Sjælland i et par år, men nu

For det jo dem, det hele drejer sig om.

er der også begyndt at komme flere klubber til i Jylland. En meget
glædelig udvikling, der i høj grad skyldes det store arbejde, som bliver

Tak for indsatsen i 2015.

Foto: Jesper Westley
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PROJEKTER I
DANSK SVØMMEUNION
FRIVILLIGHEDSSTRATEGI
skal bidrage til, at det bliver nemmere for klubber at fastholde og

”VI BEVÆGER”
– DIF UDVIKLINGSPROJEKT I
SAMARBEJDE MED GYMDANMARK

udvikle frivillighedsarbejde, som igen er altafgørende i forhold til at

Dansk Svømmeunion startede i 2014 op på et nyt udviklingsprojekt

kunne fastholde aktiviteterne.

i samarbejde med GymDanmark (tidligere Danmarks Gymnastik

Vi har i 2015 færdiggjort arbejdet med at udvikle en strategi for frivillighedsarbejdet i Dansk Svømmeunion. Frivillighedsstrategien

Forbund).
Udgangspunktet har været Dansk Svømmeunions intention om at
værne om frivilligheden i de danske svømmeklubber. De frivillige gør

Projektet har overskriften ”Vi bevæger de unge i forening” og stræk-

det muligt for Dansk Svømmeunion at arbejde efter den overordnede

ker sig over en periode på fire år fra 2014 til udgangen af 2017. Argu-

mission: at skabe de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer

mentationen for at være med i projektet skal, blandt andet, ses i lyset

for udøvelse af vandidræt i Danmark. For at kunne efterfølge denne

af den mulighed, som udviklingsprojekterne giver for at få tilført

mission, er det altafgørende med frivillige, der vil tage ansvar og

projektmidler fra Danmarks Idrætsforbund. Det kan hjælpe med til at

involvere sig i store som små opgaver. Formålet med frivilligheds-

nå målet, om at vi i Dansk Svømmeunion skal arbejde målrettet mod

strategien er derfor: at skabe de mest motiverende, udviklende og

at få flere medlemmer og tilbyde vores medlemmer et bredt spektrum

givende rammer for frivilligt arbejde i forbindelse med udøvelsen af

af koncepter, der kan løfte klubberne.

vandidræt i Dansk Svømmeunion. I Dansk Svømmeunion, herunder
også sektionerne og klubberne, skal det være attraktivt og let at være

Det er desuden målet, at vi med tweens-satsningen i projektet kan

frivillig, samtidig med at det skal være udviklende på det faglige og

være med til at give klubberne endnu et redskab, de kan bruge i

personlige plan. Frivillighedsstrategien henvender sig både til det

hverdagen til at udbyde spændende aktiviteter for denne målgruppe.

frivillige arbejde i Dansk Svømmeunion, men også som en inspira-

Derudover vil projektet give os brugbar viden, gennem den daglige

tionskilde til klubberne.

sparring vi får på alle niveauer i samarbejdet med GymDanmark.
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Projektet har tre indsatsområder:
1) I forlængelse af det hidtidige udviklingsprojekt med fokus på
flere medlemmer til Dansk Svømmeunion, og som en del af
DIFs satsning på 100.000 flere medlemmer til ’familien’, der
forløb med stor succes for begge forbund i perioden 2010-2013,
er det fortsat en satsning at øge medlemstallet i Dansk Svømmeunion og GymDanmark.
2) Det andet indsatsområde er selve samarbejdet mellem to af de
store forbund under DIF.
3) Det tredje og sidste indsatsområde i projektet er målrettet en
undersøgelse af årsager til frafald blandt vores medlemmer i 8-12
års alderen (tweens), og hvilke tiltag vi kan gøre for at hjælpe
klubberne med en indsats for at fastholde dem i klubberne.
Siden projektets start i 2014 har det for Dansk Svømmeunions
vedkommende resulteret i, at endnu 26 foreninger i 2014 og 22
foreninger i 2015 har meldt sig ind i Dansk Svømmeunion og dermed
sikret en stigning i medlemstallet. Den store tilgang af klubber har i

Kort over tweens-klubber. De seks pilotklubber
er markeret med farven grøn, mens de 12 nye
tweens-klubber er markeret med farven rød.

den grad påvirket medlemstallet i en positiv retning. Siden projektets
start er Dansk Svømmeunion vokset med 5.157 medlemmer.
Det er målet i 2016 at få disse 12 klubber klædt godt på til at kunne
rumme tweens-segmentet i deres klubber. Det er ligeledes målet at
få udviklet nogle ”hands on”-koncepter til brug for klubberne i dag
ligdagen i forhold til målgruppen. Man kan følge tweenkonceptet på
www.vibevæger.dk
Projektet er et af de hidtil største udviklingsprojekter i DIF, med en
samlet bevilling på cirka 15 millioner kroner, heraf modtager Dansk
Svømmeunion to millioner kroner hvert år.

Kort over nye medlemsklubber i
Dansk Svømmeunion i 2015.

MANGFOLDIGHED: INTEGRATIONSPROJEKT
OG EMPOWERMENT AF KVINDELIGE
TRÆNERE
Vollsmose Svømmer er et samarbejde mellem Fritidsbutikken i
Odense Kommune, Get2Sport, Ung Nord og Dansk Svømmeunion, der
afsluttede andet projektforløb i 2015.

I forhold til samarbejdsdelen har der siden 2014 været brugt mest
tid på vidensdeling på konsulentbasis i forhold til klubudvikling og

Vollsmose Svømmer har til formål at uddanne personer med anden

produkt-/konceptudvikling i de to forbund. I 2015 har der ligeledes

etnisk baggrund inden for svømning, så de efterfølgende har kompe-

været fokus på sparring og vidensdeling på politisk niveau i form

tencerne til at undervise børn og unge i svømning. Denne gang var

af to fælles bestyrelsesdage; Den ene i februar 2015 og den anden i

projektet kun for kvinder med anden etnisk baggrund.

forbindelse med TrygFonden Christiansborg Rundt i august 2015.

De deltagere, der har meldt sig til Vollsmose Svømmer, har været

Samtidig tænkes der i muligheder for samarbejde i forhold til

igennem flere forløb i en periode på et år.

snitflader i de to forbund, for eksempel på sportsligt niveau mellem
udspring og gymnastik, eller andre områder, hvor det giver mening.
2015 har på tweens-området været brugt på at gennemføre et pilot-

Vollsmose Svømmer indeholder følgende forløb:
•

Svømmeundervisning af instruktører fra Svømmeklubben Frem

•

Svømningens Grunduddannelse, med en instruktør fra

projekt for seks klubber i forhold til uddannelse og implementering af

Dansk Svømmeunion

tweenskoncepter i de respektive klubber. De erfaringer der er opnået i

•

Praktikforløb i Svømmeklubben Frem

pilotprojektet, afspejles i det nye uddannelseskoncept, der er udrullet

•

Bassinlivredderprøven, med en instruktør fra Dansk Svømme

primo 2016 med deltagelse af 12 klubber.

union (denne del var dog som den eneste valgfri for deltagerne)
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Svømmeundervisningen blev foretaget af instruktører fra Svømme-

sikre fastholdelse af nuværende og kommende kvindelige elitesvøm-

klubben Frem i Odense. I dette forløb skulle deltagerne få kendskab

mere. Vi har, i samarbejde med sportsafdelingen, udpeget fire kvinde-

til svømning og vandaktiviteter, samt træne sig op til at kunne

lige trænere som er i gang med uddannelse og karriereudvikling.

svømme 1.000 m uden hjælpemidler på 30 minutter, som var den

Projektet består af to dele; et udviklingsforløb bestående af to årlige

test, der skulle afgøre, om de kunne gå videre i projektet. Dog måtte

workshops for DHF og Dansk Svømmeunion i den treårige periode.

dette mål ændres undervejs, da flere af deltagerne startede på så lavt

Desuden et uddannelsesforløb i eget specialforbund, hvor deltagerne

niveau, at de, på trods af at de selv trænede ihærdigt ved siden af,

får tilbudt uddannelse, træf og mentorforløb, der giver dem gode

ikke ville kunne nå at svømme sig op til de 1.000 meter inden forløbet

muligheder for at fungere i trænergerningen på højere niveauer. I

var overstået. 11 deltagere ud af de 13 der startede, gennemførte

2015 har der især været fokus på deltagernes personlige udvikling

svømmeundervisningen og kunne dermed fortsætte på Svømningens

som træner og som leder.

Grunduddannelse.
Desværre var det kun syv deltagere, der startede på og gennem-

AQUACAMPS

førte Svømningens Grunduddannelse. Praktikdelen foregik på hold

Igen i 2015 har AquaCamp været en vigtig del af sæsonen for mange

i Svømmeklubben Frem. Ni deltagere gennemførte et praktikforløb

svømmeklubber. Antallet af klubber, der afholder AquaCamp stiger

på forskellige hold, der var udvalgt i samarbejde med svømmeklub-

for hvert år og Dansk Svømmeunion kan også mærke, at der er flere

ben. Den sidste del af projektet var bassinlivredderprøven, som var

klubber, der kan se et potentiale i at afholde en AquaCamp i andre

valgfri for deltagerne. Fem deltagere bestod den, og kan nu kalde sig

ferier end sommerferien.

bassinlivreddere.
2015 var 12. år for AquaCamp og Dansk Svømmeunion er stolte af
Projektet ”Empowerment af kvindelige trænere” har vi deltaget i

at se den udvikling som foregår i svømmeklubberne, både i forhold

siden 2014, fordi vi som union gerne vil sætte fokus på kompeten-

til antal camps og i forhold til de aktiviteter som klubberne sætter i

ceudviklingen af kvindelige trænere i Svømme-Danmark. Projektet

gang. Hver sommer besøger udviklingskonsulenterne flere klubber,

tænkes at kunne bidrage til større fokus på fordelingen af mænd og

der afholder AquaCamp og ser hvordan instruktørerne i klubberne

kvinder på elitetræner-niveauet. Empowerment af kvindelige træ-

aktiverer børnene på mange forskellige, sjove, lærerige og alternative

nere er et led i DIFs prioritering af indsatser inden for mangfoldighed-

måder.

sområdet. I samarbejde med Dansk Håndbold Forbund (DHF) og DIF
samarbejder Dansk Svømmeunion om et treårigt projekt. Målet er at

Deltagerantallet var 5282 friske børn på AquaCamp. 50 klubber

uddanne kvindelige elitetrænere til dansk klubsvømning og samtidig

afholdte 116 camps – fordelt på henholdsvis vinterferie, påskeferie,

Foto: Jesper Westley
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AquaSchool er Dansk Svømmeunions inspirationsdatabase med
svømmeøvelser primært til brug for børn, der skal lære at svømme.
Systemet finder man på www.aquaschool.dk og det er gratis at bruge
for alle. I tillæg til selve øvelsesdatabasen kan man som medlemsklub
af Dansk Svømmeunion også bruge det til at udfærdige lektionsplaner
til undervisningsholdene i klubbens svømmeskole.
Systemet blev første gang præsenteret på generalforsamlingen i 2013
og siden har der været en jævn strøm af personer, der har oprettet
en brugerprofil på siden, så man i dag har mere end 2400 personer,
der har oprettet et login til siden. Dertil kommer at mere end 100
klubber nu har fået et administrations-login, så man kan bruge det
til at udfærdige lektionsplaner og ideer på tværs af instruktører i
foreningerne.
Her blev der afholdt AquaCamps i 2015.

Alle medlemsforeninger kan få et administrations-login gratis og en
introduktion til systemet ved at kontakte konsulentgruppen, der der
efter afholder en temaaften i klubben med introduktion og oplæring i

sommerferie og efterårsferie. Heraf er de 16 camps fordelt på de

brugen af systemet.

mindre ferier.
Der sker løbende forbedringer af øvelsesdatabasen og styresystemet.
Uden sponsorer er det ikke muligt at afholde AquaCamp og i 2015

Blandt andet er der kommet flere billeder og videoer på mange af

var der virksomheder og sponsorer, som ønskede at støtte, således

øvelserne. Her har mange af vores medlemsforeninger bidraget med

at børnene fik en uge med gode oplevelser både i vand og på land.

primært videoer på mange af øvelserne. Det sætter vi stor pris på og

Virksomhedernes støtte er både i form af produkter til børnenes

håber at i fortsat vil være behjælpelige med. Udspringssektionen har

meget populære goodie-bags og i form af økonomisk støtte. Tak til

opgraderet på udspringsområdet med godt 40 nye øvelser.

TrygFonden, såvel som virksomheder som sponsorer for støtten.
Enkelte klubber er gået skridtet videre og i forbindelse med
I Dansk Svømmeunion er vi imponeret over, hvordan klubberne

implementeringen af systemet ligeledes indgået i et decideret

formår at aktivere så mange glade børn sommeren igennem og er

klubudviklingsforløb med sparring fra konsulenter eller undervisere

stolte af det arbejde, der udføres i klubberne. Derfor skal der også lyde

på svømningens grunduddannelse i forhold til optimering af deres

en tak til jer ude i klubberne, fordi I bruger jeres ferier på at aktivere

svømmeskoler. Ligeledes har implementeringen af AquaSchool været

de danske børn og unge på en sjov og lærerig måde. Vi glæder os til

en del af indholdet på svømningens grunduddannelse.

samarbejdet i 2016.
Det seneste år har der ligeledes været mange login og oprettelse af
Selvom der stadig er flere, der tager AquaCamp til sig, håber vi fortsat

brugernavne fra undervisere i folkeskolen. Der har været henven-

på, at der vil være endnu flere klubber, der vil benytte sig af dette fine

delser fra skoler, der ønsker et administrations-login, så de også kan

koncept i fremtiden. Dansk Svømmeunion ser meget gerne langt flere

bruge systemet til at udfærdige lektionsplaner med mere. Det er

klubber over hele landet blive en del af AquaCamp-familien. Dansk

glædeligt at se, at systemet også kan bruges og bliver brugt uden for

Svømmeunions udviklingskonsulenter er altid klar til at hjælpe nye

vores medlemsklubber.

klubber i gang med processen og det at udbyde og afvikle AquaCamps.
Som en del af projekt ”Alle skal lære at svømme” skal der i 2016 ske
Se bilag 4 side 22 for udviklingen af AquaCamps i perioden 2006 - 2015.

en udbyggelse og forbedring af systemet, så vi i 2017 på generalforsamlingen kan præsentere AquaSchool version 2.0.

AQUASCHOOL
AquaSchool er Dansk Svømmeunions elektroniske platform med

DEN STORE SVØMMEDAG

muligheder for at få inspiration til børneundervisning ud fra en

Den Store Svømmedag er et landsdækkende breddearrangement,

øvelsesdatabase og samtidigt give medlemsklubberne mulighed for

som har til sigte at engagere både svømmeklubber og svømmehaller

at bruge programdelen som et styreredskab til børneundervisningen

– gerne i et samarbejde - i afviklingen af arrangementet. Dagen

i svømmeklubberne. Projektet er prioriteret for at give danskere i

giver mulighed for at flere personer kan møde op i svømmehallen og

almindelighed og vores medlemmer i særdeleshed en mulighed for

få et indblik i det at svømme. For klubberne giver det en mulighed

at få let adgang til nyttig viden i målet om at lære alle danskere at

for at komme i dialog med deltagerne, og derved et potentiale for

svømme.

nye medlemmer. Nogle svømmeklubber bruger også dagen som et
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sponsorstævne og kan i den forbindelse tjene sponsorindtægter til

ikke dyrket svømning eller andre sportsgrene før, og nogle har været

klubben.

meget nervøse for at dyrke en sport. På Børnehjertefondens svømmehold ”Styrkeprøven” mødes de tre til fire gange om året og afslutter

Den første søndag i oktober 2015 blev Den Store Svømmedag igen

med Den Store Svømmedag som det endelige mål. På Den Store

afholdt. Denne gang for 26. gang. 38 svømmeklubber/svømmehaller

Svømmedag 2015 blev det til i alt 81,8 kilometer for holdet. Dette var

deltog og heldigvis var der rigtig mange – præcis 6627 personer - der

30 kilometer mere end i 2014. Godt klaret.

prioriterede at deltage i den landsdækkende svømmebegivenhed.
Der blev i 2015 igangsat et sms-lotteri for første gang, hvor man
Dette var næsten 1300 flere end i 2014. I alt blev der svømmet

kunne indsende en sms og dermed donere 20 kroner. Med denne sms

8.743.112 meter i svømmehallerne den dag – inklusiv svømmehallen

kom man med i lodtrækningen om gavekort til Rema 1000, en lands

i Nuuk på Grønland! Omkring 300.000 meter længere end i 2014.

holdstrøje med autografer fra landsholdsvømmere samt badehætter
med Mie Ø Nielsens autograf. Dette tiltag vil der blive arbejdet videre

Distancen svarer til en tur fra Købehavn til Tokyo! Men selvom der

på, da det er en god måde at samle penge ind til Børnehjertefonden,

var mange i vandet på Den Store Svømmedag 2015, ønsker Dansk

hvor det er simpelt for klubberne at reklamere for det.

Svømmeunion, at der i de kommende år vil møde endnu flere svømmeglade deltagere op i endnu flere åbne svømmehaller.

I 2016 afholdes Den Store Svømmedag søndag den 2. oktober.

I år svømmede Børnehjertefondens svømmehold bestående af hjerte

Se bilag 5 side 22 for udviklingen i antal deltagere i Den Store

børn i alderen 10-14 år i Hørsholm Svømmehal. Flere af børnene har

Svømmedag 2003 – 2015.

KLASSEN SVØMMER LANGT
For fjerde år i træk blev Klassen Svømmer Langt igen i 2015 afholdt
i maj måned med rekord mange deltagere. Alle landets 2.-5. klasser
havde som vanligt mulighed for at tilmelde sig aktiviteten og dermed
også deltage i konkurrencen om at blive den henholdsvis 2.-3. klasse
og 4.-5. klasse, der svømmer længst.
I løbet af maj måned deltog over 4200 elever fra mere end 200 af
landets 2.-5. klasser, fordelt på 91 skoler landet over, i konkurrencen,
der i al sin enkelthed handler om at svømme så langt man kan på 20
minutter. Alle kan være med og det er ligegyldigt, hvor god man er –
det skal være en god oplevelse for hele klassen. I år resulterede det i
hele 1.400.807,2 fantastisk svømmede meter.

Deltagende svømmeklubber i Den Store Svømmedag 2015.
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Alle elever modtog diplomer for deres deltagelse i Klassen Svømmer
Langt og de tre længst-svømmende klasser, for henholdsvis 2.-3.
klasserne og 4.-5, klasserne, svømmede sig endvidere til flotte præmier fra Dansk Svømmeunion og TrygFonden.
Mange skoler fik et gratis oplæg om badesikkerhed
I forbindelse med Klassen Svømmer Langt var det igen i år muligt for
skolerne at modtage et oplæg om badesikkerhed for skolens elever.
Igen i år viste det sig at være et eftertragtet tilbud, som godt halvdelen af alle deltagende skoler valgte at takke ja til.

ALLE SKAL LÆRE AT SVØMME
Vi mener at alle skal lære at svømme og derfor lancerede Dansk

Elitesvømmer Lotte Friis er ambassadør for projekt Alle skal lære at
svømme. Foto: Jesper Westley.

Svømmeunion sammen med TrygFonden, tilbage i marts måned i år,
et treårigt projekt under samme navn. En række vigtige samarbejds
partnere er involveret, blandt andet DIF, Syddansk Universitet og

svømning i grundskolen, skal, frem mod udgangen af 2017, munde ud

Dansk Skoleidræt, og ved lanceringsarrangementet deltog Dansk

i en række anbefalinger og nye undervisningsmetoder, som kan give

Svømmeunions protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse

kommuner, skoler, svømmeundervisere og andre aktører inspiration

Mary, som igennem hele projektets forudgående proces samt i

til, hvordan de kan tilrettelægge en mere kvalificeret og effektiv

igangværende projektperiode, har vist stor interesse og et enormt

svømmeundervisning for børn. Ambitionen er at alle børn i en årgang

engagement i projektet (se også forsidefoto).

skal kunne svømme 200 meter, heraf 50 meter på ryggen, således
at de lever op til den nordiske definition på, at kunne svømme. Det

Med projektet arbejder vi for at finde svaret på, især hvordan alle

skal gøres ved at udvikle eksisterende rammer, forståelser og gøren

børn bedst kan lære at svømme tidligt i livet. For at kunne svømme

på området – for i hvilken alder er det egentlig bedst at starte svøm-

er ikke bare at beherske en ekstra sportsgren. At kunne svømme er

meundervisningen og hvordan organiseres undervisningen mest

samtidig også en grundlæggende færdighed på lige fod med at kunne

optimalt?

gå, løbe og cykle. Manglende eller utilstrækkelige svømmeevner kan
hurtigt få fatale konsekvenser i et land som Danmark, hvor vand er

Forud for projektet står blandt andet Dansk Svømmeunions del

en stor del af befolkningens fritidsliv og altid er meget tæt på.

tagelse på folkemødet på Bornholm i 2013, hvor der blev skabt solid
opmærksomhed på tørsvømningsproblematikken samt budskabet

Projektet er endnu en gren i samarbejdet med TrygFonden om at

om, at alle skal lære at svømme. Forud for projektet står også kort

øge trygheden, hvor mennesker og vand mødes, der i forvejen tæller

lægningen i 2014 af danskernes svømmefærdigheder og i givet fald,

TrygFonden Kystlivredning. Projektet, der særligt har fokus på

hvor de lærte at svømme.

Dansk Svømmeunions protektor, Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary, deltog i lanceringsarrangementet i Kildeskovshallen og knyttede selv
kommentarer til projektet. Fotos: Michael Vienø.
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har utilstrækkelige svømmefærdigheder (35% af befolkningen i al-

TSE-RAPPORT: SAMARBEJDET MED DGI

deren 18-74 år og 51% af børn i alderen 7-14 år, kan ikke svømme 200

Dansk Svømmeunions bestyrelse ønsker en organisation, der ud

meter), at mange børn først sent lærer at svømme og at overraskende

fra de politiske og økonomiske rammer, bedst muligt opfylder klub-

få børn lærer at svømme gennem folkeskolens svømmeundervisning.

bernes behov. Klubberne skal føle sig som medlem af en velfungeren-

En del af grunden til dette kan være, at folkeskolens svømmeunder-

de organisation, der tilbyder produkter, som de ikke kan undvære.

Kortlægningen viste, at alt for store dele af den danske befolkning

visning er under pres – flere steder er der udfordringer med organi
seringen af undervisningen, og andre steder modtager eleverne slet

TSE rapporten, som vi kalder den, indeholder blandt andet en til-

ingen svømmeundervisning – blandt andet i de områder af Danmark,

fredshedsundersøgelse foretaget blandt klubberne, der resulterede

hvor der er langt til en svømmehal.

i førnævnte rapport, der udkom i februar 2015. Rapportens anbefalinger har bestyrelsen arbejdet med i hele 2015.

SKOLESVØMNING/SKOLEREFORM

Rapporten kan ses på Dansk Svømmeunions hjemmeside – se

2015 blev også året, hvor en ny skolereform så dagens lys, blandt

rapporten her.

andet med fokus på mere og bedre bevægelse i skoledagen, fleksible
rammer samt flere og mere omfangsrige samarbejder med det lokale

I TSE rapporten fremgår det, at cirka tre ud af fire svømmeklubber

foreningsliv – eksempelvis forløb fra et par undervisningsgange til et

er medlem af både DGI og Dansk Svømmeunion. En række klubber

længere forløb over måneder.

har udtrykt undren over, hvorfor DGI og Dansk Svømmeunion ikke
samarbejder mere om deres tilbud til klubberne. I den forbindelse

Mange svømmeklubber ønsker at tage del i arbejdet for en mere aktiv

har DGI og Dansk Svømmeunion nedsat en arbejdsgruppe, der i det

skoledag og flere svømmeklubber samarbejder da også allerede med

kommende år skal kigge på mulige samarbejdsflader og samarbejds

lokale skoler.

projekter.

Endnu flere svømmeklubber end tidligere har også vist interesse for
fremtidige samarbejder og har derfor rettet henvendelse til Dansk

EM 2017

Svømmeunion omkring muligheder, løsninger, udfordringer med

I december i 2017 slår vi dørene op for endnu et europæisk mester

mere. Det er henvendelser, som er fortsat ind i 2016, og vi glæder os

skab på dansk grund. Denne gang bliver det Royal Arena – beliggende

til at være med til at etablere endnu flere gode lokale samarbejder

i Ørestaden - der skal lægge grund og hus til de to mobile bassiner,

mellem skoler og foreningsliv.

hvor løjerne skal foregå. Endnu en svømmefest på dansk grund og
det er kun fire år efter, at vi havde debut i Herning. Der er en stor tillid

FREMTIDIG ORGANISERING

til os fra det europæiske forbunds side. Aldrig før har de set så god

Første skridt i forhold til projekt ”Fremtidig organisering” blev taget

andet, og servicen fra vores frivillige er i verdensklasse. Men det var

på generalforsamlingen i 2015 med oprettelsen af Medlems- og

nu ikke en walkover at få mesterskabet. Vi var i hård kamp med spe-

Udviklingsafdelingen. Bestyrelsen vil i løbet af 2016 undersøge, om

cielt Italien og uden vores samarbejdspartnere Sport Event Denmark

vores organisering kan optimeres yderligere. Her vil der særligt være

og Wonderful Copenhagens professionelle tilgang, gode sparring og

fokus på, hvordan de sportslige sektioner er organiseret.

ikke mindst økonomiske støtte, var det da aldrig gået.

NYT POLITISK PROGRAM: 2017 – 2020

Vi glæder os til at arrangere et EM version 2 i Danmark.

Bestyrelsen har i efteråret taget hul planlægningen af processen frem
mod et nyt politisk program for 2017-2020. Det politiske program vil
i høj grad definere bestyrelsens og administrationens arbejde frem
mod 2020. Det har været vigtigt for bestyrelsen at samle input fra
alle dele af organisationen. Første skridt til dette var en workshop i
forbindelse med årets nytårskur. Vigtige elementer i drøftelserne har
været TSE-rapporten og DIFs politiske program. Arbejdet vil forsætte
hele 2016.

stemning ved et EM på kortbane - danske tilskuere kan altså et eller

Foto: Michael Vienø
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BILAG
BILAG 1
Afholdte kurser i perioden 2014-2015

Star2 Crawl
Red-din-makker
Åbent vand-træner
Førstehjælp instruktør ERC
Livredderdommer og instruktør
Hjælpetrænerkursus 2, 13-14 årige
Hjælpetrænerkursus 1, 13-14 årige
Overdommer modul 7, kursus nr. 51
Stævnesekretær modul 6, kursus nr. 50
Speaker modul 5, kursus nr. 49
Ledende tidtager- og måldommer modul 4, kursus nr. 48
Starter modul 3, kursus nr. 47
Mål-, bane-, vendedommer modul 2, kursus nr. 46
Tidtagning, modul 1, kursus nr. 45
Svømningens træneruddannelse
Babysvømning 2, kursus nr. 16
Babysvømning 1, kursus nr. 15
Svømningens grunduddannelse kursus nr. 9
Grodan

2015
2014

-

10

20

30

40

50

60

70
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BILAG 2
Medlemsudvikling i tal for Dansk Svømmeunion i perioden 2001-2015 (kilde: DIF)

Medlemstal

Medlemsvækst

Medlemsvækst %

Indbyggere

Medlemsandel

2001

121.828

5.406.632

2,2533%

2002

122.924

1096

0,90%

5.406.632

2,2736%

2003

128.197

6273

4,29%

5.406.632

2,3711%

2004

127.882

-315

-0,25%

5.406.632

2,3653%

2005

124.976

-2907

-2,27%

5.406.632

2,3115%

2006

126.218

1243

0,99%

5.420.866

2,3284%

2007

126.847

629

0,50%

5.433.329

2,3346%

2008

123.451

-3396

-2,68%

5.475.791

2,2545%

2009

124.366

915

0,74%

5.511.461

2,2565%

2010

136.588

12222

9,83%

5.534.738

2,4678%

2011

146.103

9515

6,97%

5.560.628

2,6275%

2012

155.930

9827

6,72%

5.580.500

2,7994%

2013

170.639

14.709

9,43%

5.634.437

3,0285%

2014

178.047

7.408

4,34 %

5.627.235

3.1245%

2015

183.204

5.157

2,82 %

5.707.251

3,2114%

BILAG 3
Medlemsudvikling i tal for de sportslige sektioner i perioden
2009 – 2015 (kilde: DIF)

Synkro

Udspring

Livredning

Vandpolo

2009

155

2010

303

780

1327

1636

725

1326

1753

2011

232

569

1787

1688

2012*
2013

243

817

1381

1686

254

943

1213

1567

2014

274

1071

1255

1789

2015

288

1413

1627

1766

2012* er estimeret, da der ikke blev optalt for sektionerne det år.
Foto: Vandpolosektionen
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BILAG 4
Oversigt over udviklingen af AquaCamps i perioden 2006 – 2015

Antal camps
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105

116

78
54
28
13

63

40

16
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Antal klubber

42

21
12
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Foto: Jesper Westley

Antal deltagere

4617
3485
2159

674

1055

5097

5282

BILAG 5
Oversigt over udviklingen i antal deltagere i Den Store Svømmedag

3915

2003 – 2015

2620

Antal deltagere

1344

2006 2007 2008 2009 2010

6627

6109

2011

2012

2013

2014

4878 4896

2015
3492

4643 4717

4568

5249 5335
4432 4131

3343

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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BILAG 6
Deltagerudviklingen for åbent vand-arrangementer i perioden
2006 – 2015
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TrygFonden Christiansborg Rundt 2015. Foto: Jesper Westley

BILAG 7
Fatale drukneulykker 2001 – 2013, opdelt på hhv. rater pr. 100.000 befolkning og antal døde
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Som ovenstående illustrerer, døde 48 personer i drukneulykker i 2013.

på antallet af dødsfald i forhold til befolkningens størrelse i Danmark,

Antallet er et fald siden 2012, men højere end i 2011, som var året

er kun medtaget druknedøde danskere (personer med fast bopæl i

med det laveste antal døde i drukneulykker hidtil, med i alt 43

Danmark). Raten var i 2013 på 0,80 pr. 100.000 indbyggere mod

dødsfald. Gennemsnittet i perioden 2001 – 2012 var 64 døde årligt.

0,98 gennemsnitligt i perioden (2001 – 2012).

De blå søjler viser raten af drukneulykkesdødsfald i forhold til befolk-

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed.

ningens størrelse, opgjort som antal pr. 100.000 indbyggere. Da vi ser
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TILLÆG: INTERNATIONALE
SPORTSLIGE RESULTATER
SVØMNING

Holdet bestod af:

VM PÅ LANGBANE I KAZAN, RUSLAND

butterfly og Pernille Blume crawl.

Mie Ø. Nielsen ryg, Rikke Møller Pedersen bryst, Jeanette Ottesen

4 danske medaljer, 2 sølv og 2 bronze
Navn

Medalje

Disciplin

NORDISKE REKORDER

Jeanette Ottesen

Sølv

50 Butterfly

Mie Ø. Nielsen

50 Ryg

Jeanette Ottesen

Sølv

100 Butterfly

Viktor B. Bromer

200 Butterfly 2.54.47 svømmet i finalen

Mie Ø. Nielsen

Bronze

100 Ryg

Rikke Møller Pedersen

Bronze

200 Bryst

0:27,63 svømmet i semifinalen

DANSKE REKORDER
Mie Ø. Nielsen

50 Ryg

10 semifinaler og 9 finaler.

Viktor B. Bromer

200 Butterfly 2.54.47 svømmet i finalen

2 nordiske 5 danske rekorder.

Mie Ø. Nielsen

100 Ryg

0:58,84 svømmet i semifinalen

Mads Glæsner

800 fri

7:51,24 svømmet i indledende

Herrer

4x200 Fri

Følgende svømmere var i finalen ud over medaljetagerne:

0:27,63 svømmet i semifinalen

Navn

Placering		 Disciplin

Lotte Friis

Nr. 4		

1500 Fri

Holdet bestod af:

Viktor B. Bromer

Nr. 5		

200 Butterfly

Daniel Skaaning, Magnus Westermann, Søren Dahl og Anders Lie

Lotte Friis

Nr. 5		

800 Fri

Nielsen.

Mie Ø. Nielsen

Nr. 5		

50 Ryg

Damer holdmedley

Nr.5 		

4x100 Medley
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EM PÅ KORTBANE 2015 I NETANYA, ISRAEL

Tobias B. Bjerg

Guld

200 bryst

4 danske medaljer, 3 sølv og 1 bronze

Trine Kjøngerskov

Bronze

100 fly

Navn

Medalje 		

Disciplin

Trine Kjøngerskov

Guld

200 fly

Jeanette Ottesen

Sølv		

50 Butterfly

Victoria Bierre

Bronze

100 ryg

Jeanette Ottesen

Sølv		

100 Butterfly

Victoria Bierre

Guld

200 ryg

Viktor B. Bromer

Sølv		

200 Butterfly

Danmark - drenge

Guld

4 x 100 fri

Jeanette Ottesen

Bronze		

50 Fri

Danmark - drenge

Guld

4 x 200 fri

Danmark - drenge

Sølv

4 x 100 holdmedley

I alt blev det til 6 finaler og 7 semifinaler. 1 nordisk og 2 danske

Danmark - piger

Guld

4 x 100 fri

rekorder

Danmark - piger

Guld

4 x 100 holdmedley

Danmark - piger

Guld

4 x 200 fri

Nordisk rekord
Viktor B. Bromer

25 medaljer senior:

200 Butterfly

Caroline Erichsen

Guld

100 fly

Dansk rekord

Caroline Erichsen

Sølv

50 fly

Magnus Jakupsson 50 Ryg

Christian V. Rasmussen Bronze

100 bryst

Viktor B. Bromer

Christian V. Rasmussen Bronze

50 bryst

200 Butterfly

EM JUNIOR (EUROPEAN GAMES), BAKU, ASERBAJDSJAN
3 medaljer

Christina Munkholm

Bronze

100 fri

Christina Munkholm

Guld

200 fly

Hannah Strunge Nissen Bronze

200 ryg

Navn

Medalje

Disciplin

Josefine B. Pedersen

Guld

50 bryst

Julie Kepp Jensen

Bronze

50 fly

Julie Kepp Jensen

Bronze

50 ryg

Julie Kepp Jensen

Bronze

50 fri

Kristina Thomsen

Guld

100 ryg

Tobias Bjerg

Bronze

50 bryst

Kristina Thomsen

Guld

50 fri

Kristina Thomsen

Guld

50 ryg

9 danske junior rekorder

Kristina Thomsen

Sølv

100 fri

3 danske rekorder

Line Jørgensen Bruun

Guld

200 fri

18 semifinaler og 9 finaler

Line Jørgensen Bruun

Guld

400 fri

Line Jørgensen Bruun

NORDISKE MESTERSKABER KORTBANE JUNIOR OG SENIOR,
BERGEN, NORGE
32 medaljer junior:
Navn

Medalje

Sølv

400 IM

Marcus Krøyer Svendsen Sølv

200 fri

Marcus Krøyer Svendsen Sølv

400 fri

Marie Voigt Lauridsen

Bronze

100 fly

Disciplin

Nicolas Blanch

Guld

400 fri

Andreas Kaas Elmgreen Bronze

200 ryg

Tobias B. Bjerg

Sølv

50 bryst

Andreas Kaas Elmgreen Sølv

200 IM

Danmark - damer

Guld

4 x 100 fri

Emilie Falbe-Hansen

Sølv

200 ryg

Danmark - damer

Sølv

4 x 200 fri

Emily Gantriis

Sølv

100 fri

Danmark - damer

Sølv

4 x 100 holdmedley

Giano Grillo

Bronze

200 fri

Danmark

Guld

8 x 50 fri mix

Johan Müller

Bronze

200 fly

Josefine B. Pedersen

Guld

100 bryst

10 danske junior rekorder

Josefine B. Pedersen

Sølv

200 bryst

2 danske rekorder

Josephine Holm

Guld

200 fri

1. plads i holdkonkurrencen for junior

Josephine Holm

Sølv

400 fri

2. plads i holdkonkurrencen for senior

Julie Kepp Jensen

Guld

100 ryg

Katrine Bukh Villesen

Bronze

200 fri

Katrine Bukh Villesen

Guld

200 IM

Katrine Bukh Villesen

Guld

400 fri

Katrine Bukh Villesen

Guld

400 IM

Merete Toft Jensen

Guld

100 fly

Mikkel Gadgaard

Sølv

400 IM

Mikkel-Emil Rosenbom

Sølv

100 fly

Signe Bro

Guld

100 fri

Simon Vingolf Larsen

Bronze

100 ryg

Tobias B. Bjerg

Guld

100 bryst
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EM, WALES
SERC:
Sølv, (holdkonkurrence)
4*25 MANIKIN CARRY:
7. plads, herrer
8. plads, damer
4*50 REDNINGSMEDLEY:
6. plads, herrer
50 M. MANIKIN CARRY,
Sølv, herrer, Nikolaj Kirketerp-Møller
Foto: Jesper Westley

9. plads, damer, Line Præst-Lauridsen
100M MANIKIN CARRY
6. plads, damer, Line Præst Lauridsen

KONKURRENCELIVREDNING

7. plads, herrer, Ronnie Dalsgaard

DLRG CUP, WARNEMÜNDE, TYSKLAND

RESCUE TUBE RESCUE RACE:

SURF SKI:
Guld, herrer, Thomas Ibsen
Guld, damer, Katrine Zinck-Leth Espensen
SURF RACE:
Bronze, damer, Julie Leth-Espensen
Bronze, herrer, Ronnie Dalsgaard
BOARD RACE:
Guld, damer, Katrine Zinck-Leth Espensen
Sølv, damer, Line Præst-Lauridsen
OCEANWOMAN:
Bronze, damer, Line Præst-Lauridsen

Bronze, damer
5. plads, herrer
BOARD RESCUE:
6. plads, damer
8. plads, herrer
OCEANMAN RELAY:
4. plads, damer
6. plads, herrer
BEACHFLAG:
9. plads, herrer, Nikolaj Kirketerp-Møller
SKI-RACE:
9. plads, herrer, Ronnie Dalsgaard

RESCUE TUBE RESCUE:

11. plads, herrer, Thomas Ibsen

Guld, damer

5. plads, damer, Katrine Zinck-Leth Espensen
12. plads, Julie Vinter Fischer Christensen

BOARD RESCUE:
Guld, damer

BOARD RACE:
Guld, damer, Katrine Zinck-Leth Espensen

OCEANMAN/WOMAN RELAY:

9. plads, damer, Line Præst-Lauridsen

Guld, herrer
Sølv, damer

OCEANMAN:
Bronze, damer, Line Præst-Lauridsen

POINTKONKURRENCE:

5. plads, damer, Katrine Zinck-Leth Espensen

Guld, damer, Katrine Zinck-Leth Espensen

11. plads, herrer, Thomas Ibsen

Sølv, hold

12. plads, herrer, Ronnie Dalsgaard
4*90 METER SPRINT:
4. plads, damer
NATIONSKONKURRENCEN:
Nr. 8
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UDSPRING

NORDISKE JUNIORMEDALJER:

NORDISKE MESTERSKABER, BERGEN

Drenge A 3 meter - Andreas Sargent Larsen

Guld:

NORDISKE SENIORMEDALJER:

Drenge A tårn - Martin Bang Christensen

Guld:

Drenge 3 meter synkron - Andreas Sargent Larsen og Martin Bang

Herrer tårn synkron - Andreas Sargent Larsen og Martin Bang

Christensen

Christensen
Sølv:
Sølv:

Drenge A 1 meter - Andreas Sargent Larsen

Herrer tårn - Anderas Sargent Larsen

Drenge A tårn - Andreas Sargent Larsen

Herrer 3 meter synkron - Andreas Sargent Larsen og Martin Bang

Drenge B tårn - Samuel Boysen

Christensen

Drenge C 1 meter - Mads Videbæk

Bronze:

Bronze:

Team Event - Andreas Sargent Larsen og Laura Valore

Drenge A 1 meter - Martin Bang Christensen
Piger B 1 meter - Laura Valore
Drenge B 1 meter - Samuel Boysen
Drenge B 3 meter - Oskar Glenstrup
Drenge B tårn - Oskar Glenstrup
Drenge C 3 meter - Mads Videbæk

Foto: Udspringssektionen
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EUROPEAN GAMES, BAKU
1 METER:
5. plads, aldersgruppen 16-18-årige, Andreas Sargent Larsen

5 KM (SENIOR)
Herrer:
Guld, Laust Moesgaard
4. plads, Peter Mandrup Madsen

3 METER SYNKRON:

Damer:

9. plads, aldersgruppen 16-18-årige, Andreas Sargent Larsen og

Sølv, Lærke Toft Ruby

Martin Bang Christensen

5. plads, Shanna Armstrong

3 METER:

5 KM (JUNIOR)

7. plads, aldersgruppen 16-18-årige, Andreas Sargent Larsen

Herrer:
Guld, Peter Mandrup Madsen

ÅBENT VAND
NORDISKE MESTERSKABER, GÖTEBORG, SVERIGE

Damer:
Guld, Lærke Toft Ruby
Bronze, Shanna Armstrong

10 KM (SENIOR)

LEN CUP, 10 KM. KØBENHAVN

Herrer:

Nr. 10 Laust Moesgaard

Sølv, Peter Mandrup Madsen

Nr. 12 Magnus Andersen

5. plads, Laust Moesgaard

Udgik: Peter Mandrup Madsen

7. plads, Andreas Mårtensson
8. plads, Kristian Ranghøj
Damer:
4. Plads, Lærke Toft Ruby

TRYGFONDEN KYSTLIVREDNING
(IRB HOLD)

Herrer:

EUROPÆISKE MESTERSKABER I SEJLADS MED REDNINGSBÅDE
– IRB 28.8 NOORDWEJK HOLLAND

Guld, Peter Mandrup Madsen

Holdet havde et super mesterskab og vandt pokalen for bedste klub

Bronze, Andreas Mårtensson

og blev Europamestre

10 KM (JUNIOR)

Damer:
Sølv, Lærke Toft Ruby

Starter 23, Semifinaler 21, Finaler 16
Medaljer
GULD 5
SØLV 3
BRONZE 1
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TrygFonden Kystlivredning IRB hold europamestre 2015. Foto: TrygFonden Kystlivredning.

På vej mod guld. Foto: TrygFonden Kystlivredning.
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Foto: Das Buro
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