SPORTSAFD.
Velkommen til

Sportsafdelingens områdemøde
Lørdag d. 21. maj 2016 kl. 13.00

Dagsorden for områdemødet er:

1. Valg af dirigent

2. Sportschefens årsberetning

3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for afdelingen

4. Orientering om afdelingens økonomi

5. Valg af udvalgsmedlemmer
a) Tre udvalgsmedlemmer til stævneudvalg:
En vakant post (klubleder). Sportsafdelingen foreslår valg af Simon Ditlevsen,
konkurrenceansvarlige leder, Berns Swim Team.
Rasmus Vilsgaard, cheftræner Lyngby Svømmeklub, afgår efter tur. Er villig til
genvalg. Sportsafdelingen foreslår genvalg af Rasmus Vilsgaard.
En vakant post (klubtræner). Sportsafdelingen foreslår valg af Aage Jakobsen,
talentansvarlig, Triton Ballerup.
b) En leder af dommerudvalget vælges for to år i ulige år
c) To medlemmer af dommerudvalget vælges for en toårig periode
Ove Antonsen afgår efter tur. Er ikke villig til genvalg. Sportsafdelingen foreslår valg
af Jens Strandberg (vest)
Søren Voller afgår efter tur. Er ikke villig til genvalg. Sportsafdelingen foreslår valg af
Henriette Solberg Jensen (øst)
d) En leder af mastersudvalget vælges for to år i ulige år
e) Et medlem til mastersudvalget for en toårig periode
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Bo Hyllested afgår efter tur. Er villig til genvalg. Sportsafdelingen foreslår genvalg af
Bo Hyllested.
6. Eventuelt
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2. Sportschefens årsberetning
Sportsafdelingen blev i løbet af 2015 fuldtallig i forhold til den nugældende organisation af
det sportslige arbejde i Dansk Svømmeunion – herunder det fælles elitearbejde med Team
Danmark. Med sportschef Lars Green Bachs og talentansvarlig Thomas Stubs tiltrædelse
per 1. februar og landstræner Dean Boles’ tiltrædelse per 1. juni blev rammerne for Dansk
Svømmeplan 2016 atter udfyldt. Herudover har Dansk Svømmeunion investeret i en delvis
professionalisering af vores tekniske område, og per 1. august 2015 blev Karsten Elm
Heintz ansat i en deltidsstilling i sportsafdelingen som teknik- og materiale-medarbejder.
I første halvår 2015 blev processen frem mod en ny strategi og handleplan for dansk
svømmesport indledt, og i dialog med klubber, trænere og sportsafdelingens frivillige blev
nuværende styrker og svagheder i dansk svømmesport identificeret. Med det som
bagtæppe blev alle interesserede klubledere og -trænere inviteret til et inspirationsseminar
i oktober, for at drøfte strategiske pejlemærker for dansk svømmesport frem mod 2024.
Resultatet af processen er her ved årsskiftet, at de følgende fire strategiske pejlemærker
er sendt i skriftlig høring hos alle Dansk Svømmeunions klubber og samarbejdspartnere i
øvrigt:
•
•
•
•

International High Performance
Talentfulde klubmiljøer
Viden, innovation og kompetence
En mangfoldighed af svømmekonkurrencer

Efter afslutning af høringsperioden træffer Dansk Svømmeunions bestyrelse en endelig
beslutning om de strategiske pejlemærker, og på den baggrund indledes arbejdet med en
konkret mål- og handleplan for perioden 2017-2020. Forslag til en mål- og handleplan vil
blive præsenteret på sportsafdelingens områdemøde forud for endnu en skriftlig
høringsperiode hen over sommeren. Først på efteråret forventes den endelige plan for
dansk svømmesport mod den næste olympiade at ligge fast.
Masters
2015 blev stævnemæssigt både et godt og et skidt år. Det lykkedes, dog med besvær, at
finde arrangører til alle fire mesterskaber, men desværre måtte vi også i sidste øjeblik
aflyse Vest Danske på grund af for få deltagere.
De to danske mesterskaber og Øst Danske blev alle gode succeser selv om vi var sent
ude med invitationerne og måtte flytte datoen for DOM-L. Det blev i årets løb til uddeling af
cirka 800 sæt medaljer.
Årets største internationale mesterskab var VM, som for første gang skulle holdes samme
sted og i direkte forlængelse af FINAs almindelige VM. Det fandt derfor sted i Kazan i
Rusland. Af flere årsager valgte kun 10 svømmere at tage den lange rejse til Kazan. De 10
svømmere gjorde det rigtig godt, med flere rekorder og medaljer i baggagen hjem.
Tilbagemeldingerne lød på, at alt havde været velorganiseret.

Side 4 af 11

I oktober skulle Færøerne for første gang lægge vand til et NOM. 20 svømmere fra hele
landet valgte at bruge weekenden på Færøerne og havde en fantastisk oplevelse i
Nordatlanten. De bragte et hav af medaljer med hjem.
Endnu en gang kan vi se tilbage på et år, hvor rekord-gruppen har haft nok at se til med at
notere alle de nye danske rekorder. Slutresultatet for 2015 blev 66 nye rekorder for
kvinderne, 106 for mændene og 38 holdkap-rekorder.
VM i Kazan og EM i Netanya
VM i Kazan viste helt overordnet et billede af, at dansk svømning har svømmere i
verdensklasse. Stort tillykke til jer alle hermed. Resultatmæssig ender vi som den 15.
bedste nation i den samlede oversigt, og som tredje bedste nation af lande med under 10
mio. indbyggere. De danske svømmere vinder i alt 4 medaljer hvilket desuden er det
samme antal som traditionelt ”store svømmenationer” som blandt andet Japan, Sydafrika,
Rusland, Holland og Brasilien. Det er en tangering af højeste antal VM medalje
nogensinde samtidig med, at det er ny rekord at Danmark vinder tre af medaljerne i
olympiske svømmediscipliner.
Det resultatmæssige historiske gode danske VM kan kort opsummeres således:
•
•
•
•
•
•

4 VM-medaljer – 2 sølv (Jeanette Ottesen) og 2 bronze (Rikke Møller Pedersen
og Mie Ø. Nielsen). En tangering af højeste antal VM medalje nogen siden
3 VM-medaljer i olympiske discipliner. Ny rekord.
9 finalepladser – 2 fjerdepladser og 3 femtepladser. Ny rekord af finalepladser og
placeringer i top 5.
4 nye nordiske rekorder og 5 nye danske rekorder
5 svømmere opfylder kvalifikationskriterierne til OL i Rio 2016.
2 holdkapper har opnået nationskvotepladser til OL i Rio 2016.

Resultatniveauet indikerer, at rigtig mange ting lykkedes i Kazan. De danske svømmere og
trænere skabte stærke VM-resultater i en atmosfære af et enormt fysisk og mentalt pres,
og det bør have vores største respekt.
Retter vi i stedet blikket mod de danske præstationer, er billedet noget mere broget. Nogle
svømmere leverede sublime sportspræstationer, andre leverede gode præstationer ud fra
individuelle omstændigheder, mens endnu andre var et stykke fra deres potentiale og
både egne og vores forventninger.
Om VM dermed var en succes eller det modsatte, ved jeg der er mange synspunkter på,
alt afhængig af hvordan resultater og præstationer vægtes i forhold til hinanden. Og jeg
ved også, at de svømmere og trænere der oplevede, at deres hårde arbejde ikke blev
forløst i en fuldendt præstation i Kazan, ikke er tilfredse. Uanset deres resultater i øvrigt.
De er deres egne hårdeste kritikere, uanset om man kan synes, at det er fair eller ej.
Vores overordnede vurdering har hele tiden været, at dansk svømning nøgternt set havde
et resultatmæssigt fantastisk VM. Og samtidig var det et VM med potentiale til mere!
Potentialet ligger naturligvis i at forbedre præstationerne, så vores svømmere bliver endnu
bedre til at høste frugterne af hverdagens intense arbejde.
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2015 sluttede internationalt af med EM på kortbane i israelske Tel Aviv, hvor mere end
500 svømmere fra 48 nationer kæmpede om titler og placeringer. Mesterskabets placering
i den olympiske sæson betød, at Danmark stillede med otte svømmere, da timingen ikke
var ideel for alle i forhold til svømmernes olympiske prioritering. Mesterskabet bød på en
række gode præstationer og kan sammenfattes på følgende vis:
•
•
•
•
•

4 EM medaljer – 3 sølv (2 til Jeanette Ottesen og 1 til Viktor B. Bromer) og 1
bronze (Jeanette Ottesen)
6 finaler – 1 fjerdeplads og 1 ottendeplads.
1 ny nordisk rekord og 1 ny dansk rekord
12 ud af 21 løb med en forbedret samlet rangering
10 ud af 21 løb med nye personlige rekorder.

Udover at to af dansk svømnings VM-profiler – Jeanette Ottesen 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 i international sammenhæng mindre erfarne svømmere, viste
mange positive takter og en stejl læringskurve. Erfaring med at håndtere egne
forventninger og forhåbninger, semifinale- og finaleerfaring, holdkap, pressehåndtering og
sygdom i truppen på en god og konstruktiv måde bidrager alt sammen til at ruste
svømmerne mod fremtidige opgaver på højeste internationale niveau.
Med afsæt i årets internationale mesterskaber har svømmere, trænere og alle omkring
dem arbejdet for at skabe de bedst mulige forløb frem mod 2016-milepælene Danish
Open, EM på Langbane i London og OL i Rio. Både i forhold til de generelle aspekter af
forberedelsesplanerne og der hvor den enkelte svømmer individuelt kan optimere sit
arbejde. Samtidig er vi nødt til at holde det op imod den internationale
konkurrencesituation, som svømmerne befinder sig i. Et af de elementer der, i den
sammenhæng, trådte særligt tydeligt frem under eksempelvis VM, var de taktiske
færdigheder i semifinaler og finaler - tæt koblet til svømmernes mentale færdigheder på
områder som for eksempel konkurrencestrategier, selvtillid og indre dialog. Der hvor den
tætteste kamp om placeringerne blev udkæmpet, var det de taktisk klogeste svømmere
med flest taktiske og mentale værktøjer i værktøjskassen, som trak det længste strå.
VM i Kazan og EM i Netanya gav på mange måder os alle sammen et godt afsæt for at
tilrettelægge dansk svømnings præstationer i 2016. Vores øjeblikkelige styrker og
svagheder blev blotlagt for alle involverede, og det er med gode forhåbninger om, at vi på
den baggrund står med gode udsigter til at give vores internationale svømmere og trænere
det bedst mulige afsæt for sportslige præstationer på højeste internationale niveau i 2016
også. Ambitionen er høj – vi lægger os i selen for at skabe nye sublime sportspræstationer
til glæde for os alle sammen og som kan blive et stærkt fælles afsæt for dansk svømnings
vej frem mod OL i Tokyo i 2020.
European Games i Baku
EM junior var i år en del af European Games, hvilket naturligt nok havde stor betydning for
selve setup’et omkring svømmekonkurrencerne, der på mange måder var et OL værdigt.
På mange måder var rammerne ganske imponerende, men også overdådige, og det
krævede en indsats at bevare fokus på selve svømmekonkurrencen og præstationerne.
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Det danske hold var godt forberedt på denne situation via samtaler med udgangspunkt i
oplæg på et træningsophold i London forud for mesterskaberne. Set i et langsigtet
læringsperspektiv må EM juniors placering som en del af et stort multisportsarrangement i
2015 betragtes som en ekstra sidegevinst. Svømmerne har fået værdifuld erfaring i forhold
til håndtering af stress og forstyrrelser, og det i et omfang, som ikke ville have været
tilfældet i forbindelse med et traditionelt EM junior. Derudover har alle deltagerne fået
specifik viden omkring deltagelse i et multisportsarrangement, som naturligvis vil give en
vis ro ved fremtidige lignende arrangementer – ikke mindst et eventuelt fremtidigt OL.
Svømmerne håndterede selve konkurrencesituationen ganske fornuftigt. Flere startede
stævnet meget nervøst og begik nogle fejl i forbindelse med deres første start(er), men
efterhånden som konkurrencedagene gik, meldte flere og flere sig ind i gruppen af
svømmere, som fik præsteret i Baku. Flere rykkede deres præstationer til et helt nyt
niveau. Resultaterne er samlet i oversigten herunder:
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De udtagne klubtrænere gjorde et fremragende stykke arbejde og var en afgørende faktor
i forhold til det vellykkede stævne. Det lykkedes at skabe et godt teamwork i
trænergruppen, hvor alle havde det samlede holds præstationer for øje. Det synes jeg har
været rigtig godt at erfare, særligt når det skal tages med i betragtningen, at trænerne
havde egne svømmere fra hjemklubberne til stede samt en gruppeopdelt tilgang til
forberedelse og præstation i forbindelse med alle de aktiviteter, der lå forud for
mesterskaberne.
Læringen af deltagelsen i EM junior ved European Games i Baku vurderes således til at
være høj, og dette bekræftes af de efterfølgende individuelle evalueringer med svømmere
og trænere.
Dommerudvalget
Dommerudvalget har i 2015 afholdt et enkelt møde, hvor bemandingen af de forskellige
regionale og nationale mesterskaber blev koordineret og udført. Årets
overdommerseminarer Union – Øst og Vest blev planlagt med fastlæggelse af indhold og
formål. Dommerudvalget arrangerer årligt ét Unionsoverdommer seminar samt 2 regionale
seminarer.
Dommerudvalget får herudover løbende mange henvendelser og spørgsmål, og alle i
udvalget sagsbehandler i løbet af året disse henvendelser.
Dommerudvalget består i dag af Jens-Christian Iversen (Formand), Per Kirkegaard
(Bedømmeransvarlig), Søren Voller (Valgt fra Øst), Ove Antonsen (Valgt fra Vest) og Lars
M. Frederiksen (Valgt fra Øst). John Nelsson hjælper udvalget med at indsamle
overdommernes aktivitetslister således at vi sikrer, at det krævede aktivitetsniveau jvf.
Supplerende Stævnereglement, overholdes. I 2015 indførte vi digitale indberetninger via
Dansk Svømmeunions hjemmeside, således at alle overdommere løbende kan indberette
deres aktiviteter. Et stort ønske som vi har haft igennem rigtig mange år. Tak til John
Nelsson for et stort arbejde i den forbindelse.
Der er i 2015 blevet gennemført 32 bedømmelser på OD/ST og i alle kategorier, herunder
unionsdommere, regionsdommere og klubdommere. Lars Hededal og nu senest Henriette
Ørsted Nielsen blev udnævnt til U-OD.
Mentorordningen har også fungeret i 2015, hvor alle nyuddannede OD har valgt en mentor
efter eget ønske, så de kan komme godt i gang med deres nye hverv.
Årets Unionsdommer seminar blev afholdt i Odense. Her var der blandt andet besøg af
talentudvikler Thomas Stub, som beskrev baggrunden for den nye mesterskabsstruktur.
Tilsvarende Øst- og Vest-seminarer er afholdt for alle øvrige overdommere. På
seminarerne diskuteres altid episoder, tolkninger og konkrete regelspørgsmål for at skabe
en ensartet linje i arbejdet på bassinkanten. Der er mødepligt for overdommere til et af
disse møder, og diskussionen og lysten til at lære fra andre er stor.
Jens-Christian Iversen har i hele 2015 deltaget i møder med Thomas Stub og Lise Møller
om opbygningen af den nye mesterskabsstruktur, og vi er således godt forberedt på den
struktur, som jo træder i kraft i 2016.
For første gang nogensinde besluttede Dommerudvalget at indberette en hændelse, efter
afslutningen af finaleafsnittet under DM på Bellahøj, til Dansk Svømmeunion for uetisk
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adfærd. Hændelsen var på alle måder anderledes, både i form og indhold, i forhold til hvad
Dansk Svømmeunion nogensinde har set før, og derfor ønskede man bestyrelsens
stillingtagen til den udviste adfærd i henhold til Dansk Svømmeunions adfærdskodeks og
etisk kodeks for dansk konkurrenceidræt.
Som bestyrelse udtrykte vi efterfølgende, i anonymiseret form, en kraftig misbilligelse og
tog kraftig afstand fra den udviste adfærd. Dommerudvalget er tilfreds med udmeldingen,
men har naturligvis også internt evalueret episoden.
En diskvalifikation ved et dansk mesterskab medførte en protest, som blev behandlet af
stævnejuryen og herefter gik hele vejen til Dansk Svømmeunion, dets appeludvalg og nu
senest Danmarks Idrætsforbunds appeludvalg. Alle instanser gav medhold til de
beslutninger, som var truffet ved bassinkanten. Med baggrund i denne sag vil
dommerudvalget uddrage læringspunkter samt drøfte om noget skal præciseres, så
gældende regler fremstår mere tydeligt.
Internationalt har dansk svømning igen været rigtig godt repræsenteret på bassinkanten.
Charlotte Kert, Henriette S. Jensen og Claus V. Sørensen (udtaget af LEN som starter)
deltog i European Games i Baku. Jens–Christian Iversen deltog som dommer til VM i
Kazan og Lene Madegaard deltog ved EM-K i Israel. Allerede nu ved vi at Claus V.
Sørensen er udtaget som starter ved EM i London og Bjørn Brander er udtaget som
dommer ved OL i Rio, Brasilien. Danmark er dermed på dommersiden/startersiden
allerede nu rigtig godt repræsenteret ved mange internationale mesterskaber - også i
2016.
Dommerudvalget har et tæt samarbejde med Regel Teknisk Udvalg, som havde indlæg på
alle seminarer. Regeltolkningsoversigten vedligeholdes løbende og tolkninger kommer
løbende fra både LEN og FINA, som herefter formidles til alle OD.
Stævneudvalget
Stævneudvalgets arbejde har i årets løb især været centreret omkring implementeringen
af LENs nye årgangsinddeling samt udvikling af ny struktur og proportioner for
mesterskaberne i dansk svømmesport.
De bagvedliggende tanker for den nye struktur er primært:
• Senere sportslig specialisering af svømmerne - herunder et større medley-fokus.
• Mindre resultatfokus i årgangsgruppen.
• Færre og mere afvekslende mesterskaber for årgangsgruppen.
• Tilpasning af årgange til LEN/FINA-årgangsinddeling for årgangs- og
juniorsvømmere.
 Længere forløb i svømmesporten fra første regionsmesterskab til Danske
Mesterskaber i den åbne klasse – og med fokus på stadig progression gennem
mesterskabsaktiviteterne.
• En tættere kobling mellem danske mesterskaber og landsholdsstrukturen.
Nogle hovedtræk i den ændrede struktur er:
• Danish Open afvikles over fem dage og er nu åbent for alle aldersgrupper, der har
kravtider til stævnet.
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Danske Mesterskaber og Danske Mesterskaber for juniorer afvikles nu som to
separate mesterskaber – begge over fire dage. Danske Mesterskaber er et åbent
mesterskab for alle, der har kravtider til mesterskabet, mens Danske Mesterskaber
for juniorer udelukkende er for juniorsvømmere med kravtid til mesterskabet.
Øst/Vestdanske Mesterskaber for juniorer og seniorer udelukkende for junior- og
seniorsvømmere. Mesterskabet er således ikke længere åbent for
årgangssvømmere.
Øst/Vestdanske Årgangsmesterskaber afvikles efter et helt nyt koncept med
medleykombinationskonkurrencer i fokus
Årgangsgruppen er i forbindelse med indførslen af den nye mesterskabsstruktur
blevet en lukket gruppe, og svømmere der er yngre end de 3 årgange i
årgangsgruppen, kan således ikke deltage i mesterskaber for årgangssvømmere.

Udover ovenstående arbejde har stævneudvalget blandt andet indledt drøftelserne af
specifikke krav og forventninger til faciliteter, hvor svømmesportens mesterskaber
afholdes. Formålet hermed er at klarlægge og tydeliggøre, hvordan ideelle
mesterskabsfaciliteter ser ud. Både af hensyn til klubber der ønsker at afvikle
mesterskaber og af hensyn til klubbernes dialog lokalt om faciliteternes kvalitet og videre
udvikling. Udkastet vil blive fremlagt på sportsafdelingens områdemøde med henblik på at
indhente kommentarer fra klubberne, inden der konkluderes på arbejdet.
Stævneudvalget har herudover nedsat en ad hoc arbejdsgruppe med repræsentanter fra
stævneudvalget, dommerudvalget og klubber, som har udarbejdet forslag til eventaktiviteter, der kan styrke og videreudvikle kvaliteten af, og den almene interessen for,
Dansk Svømmeunions Mesterskaber. Med afsæt i dette arbejde er opgaven i 2016, at
afprøve udvalgte elementer i den takt økonomien og praktikken tillader det.
Stævneudvalgets ad-hoc arbejdsgruppe har bestået af:
 Jan Hansens, Køge Svømmeklub og medlem af stævneudvalget
 Stig Härsted, Svømmeklubben KVIK Kastrup
 Ricki Clausen, Holbæk Svømmeklub
 Per Stilling Pedersen, Hovedstadens Svømmeklub
 Jens-Christian Iversen, leder af Dommerudvalget i Dansk Svømmeunion
 Karsten Elm-Heintz, Teknik- og materialemedarbejder i Dansk Svømmeunion
Det Nationale Træningscenter/NTC
Samarbejdet mellem Københavns Kommune, Team Danmark og Dansk Svømmeunion
om vores Nationale Træningscenter i Bellahøj Svømmestadion har også i 2015 været en
hjørnesten i vores internationale elitearbejde. Med Shannon Rollasons afgang som træner
efter VM på kortbane i Doha i december 2014, blev der i dialog med svømmerne etableret
et nyt set-up med Stefan Hansen som NTC-trænere, og cheflandstræner Nick Juba blev
en integreret del af den daglige træning på NTC. Den nye konstellation blev etableret med
ønsket om at fastholde en kontinuitet i det succesfulde arbejde, der gennem de seneste år
har været udført af svømmere og trænere på NTC – med resultater på højeste
internationale niveau ved VM i Kazan og OL i Rio for øjet.
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Danmark har over tid fået opbygget et godt NTC, der er anerkendt verden over som
værende en af de bedste af sin slags, selvom der naturligvis altid kan og vil være ting, som
vi kan gøre bedre i fremtiden. Derfor drøftes det naturligvis kontinuerligt ”hvordan kan vi
vedblive med at være et internationalt førende træningscenter”. I et tæt koordinerende
samarbejde med Team Danmarks eksperter inden for sportspsykologi, sportsmedicin og
sportsfysiologi inddrages den nyeste sportsfaglige viden i træningen, og de fysiske
rammer på Bellahøj Svømmestadion optimeres løbende i et velfungerende samarbejde
med Bellahøjs medarbejdere.
Dansk svømmesport har et NTC med enestående verdensklassesvømmere og 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 intensiveret. Det kan på facilitetssiden ikke måle sig med de allerbedste
træningscentre i verden, og derfor støtter Dansk Svømmeunion helhjertet den proces, som
Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har sat i gang omkring et Nationalt Elitesports
Center i Danmark. Indtil denne vision realiseres, vil det frugtbare samarbejde mellem
parterne for at sikre verdensklasse i hjertet af København forhåbentligt fortsætte, så der
også i fremtiden kan præsteres på højeste internationale seniorniveau ved EM, VM og OL
i de olympiske svømmediscipliner.
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