
1

BESTYRELSENS 
SKRIFTLIGE 
BERETNING 2017



2



3

INDHOLD

DANSK SVØMMEUNIONS BESTYRELSE 
Kjeld Egebo Larsen  formand
Jes Gydesen  næstformand
Lars R. Aa. Jørgensen  økonomiansvarlig
Anders Vestergaard Jensen  medlem
Danielle Keller  medlem
Lars Warm  medlem
Stine Simone Sørensen  medlem
Victor Valore  medlem

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 
Indledning  .......................................................................................  4 
Dansk idræt generelt – herunder DIF og Team Danmark  
samt vision “Bevæg dig for livet” ...................................................  5
Klubberne i fokus – et samarbejde mellem 
DGI Svømning og Dansk Svømmeunion  .......................................  5
Dansk Svømmeunion tager internationalt ansvar .......................  6
Økonomi  ..........................................................................................  7
Faciliteter  ........................................................................................  7
Kursus  ..............................................................................................  7
Sportsafdelingen  .............................................................................  7
Internationale sportslige resultater  ..............................................  9
Kommunikation  ..............................................................................  11
TrygFonden Kystlivredning  ...........................................................  12 
Åbent vand  ......................................................................................  13
AquaClinic 2017  ..............................................................................  14
Årets gang i de sportslige sektioner:
Kunstsvømning  ...............................................................................  14
Livredning  .......................................................................................  14
Vandpolo  ..........................................................................................  14
Udspring  ..........................................................................................  14
Afslutning  .......................................................................................  14

ØVRIGE TILTAG, AKTIVITETER OG PROJEKTER
I DANSK SVØMMEUNION
Politisk program  ..............................................................................  16
”Vi bevæger” – DIF udviklingsprojekt i samarbejde  
med GymDanmark  ..........................................................................  16
Mangfoldighed: Empowerment af kvindelige trænere
og involvering  .................................................................................  17
Rema 1000 AquaCamps  ..................................................................  17
AquaSchool.dk  ................................................................................  18
Aqua+ ...............................................................................................  18 
Aqua Inspiration  .............................................................................  18 
Den Store Svømmedag  ...................................................................  19
Klassen svømmer langt  ..................................................................  19

ØVRIGE TILTAG, AKTIVITETER OG PROJEKTER
I DANSK SVØMMEUNION
Skole OL  ...........................................................................................  20 
Projekt: Alle skal lære at svømme ..................................................  20
Novo Nordisk AquaFit  ....................................................................  21
Prøvestruktur i livredning - status  ................................................  21
’Moderne Svømning’  .......................................................................  21
Ta’ Springet  .....................................................................................  21
Fremtidig organisering - de sportslige udvalg  ..............................  22
Dansk Svømme Award 2017 ...........................................................  22
Stærkt samarbejde bag succesfuldt EM  ........................................  22
 
BILAG 
Bilag 1: Afholdte kurser i perioden 2015 – 2017 ............................  24
Bilag 2: Dansk Svømmeunions tilstedeværelse  
på de sociale medier i 2017  .............................................................  25
Bilag 3: Medlemsudvikling i tal for  
Dansk Svømmeunion i perioden 2001-2016 ..................................  25
Bilag 4: Medlemsudvikling i tal for de sportslige  
sektioner i perioden 2009 – 2016  ...................................................  26
Bilag 5: Oversigt over udviklingen af AquaCamps  
i perioden 2006 - 2017 .....................................................................  26 
Bilag 6: Den Store Svømmedag 2003 - 2017  ..................................  27
Bilag 7: Deltagerudviklingen for åbent vand-
arrangementer i perioden 2006 – 2017 ...........................................  28
Bilag 8: Drukneulykker 2001 – 2015  ..............................................  30

TILLÆG: INTERNATIONALE SPORTSLIGE RESULTATER
Svømning  ........................................................................................  32
Konkurrencelivredning  ..................................................................  34 
Udspring  ..........................................................................................  34
Åbent vand  ......................................................................................  34 
TrygFonden Kystlivredning ............................................................  34

Forsidefoto: EM på kortbane 2017 i Royal Arena, København.
Copyright: Lars Møller.

Co
py

ri
gh

t: 
M

ic
ha

el
 V

ie
nø



4

INDLEDNING
Bestyrelsen anser den samlede generelle udvikling i Dansk Svømme-

union i 2017 som absolut tilfredsstillende. Såvel elitært som bredde-

mæssigt er det igen lykkedes at realisere de opstillede mål og indfri

egne forventninger.

Årets sportslige højdepunkt i Danmark var ubetinget EM på 

kortbane, hvor Dansk Svømmeunion var arrangører af 19th LEN 

European Short Course Championships 2017 i Royal Arena, som blev 

ombygget til et svømmestadion med opbygning af to midlertidige 

pools. Et kæmpearrangement som unionen har arbejdet intenst med 

gennem de seneste to år. 600 svømmere, heraf 38 danske, og fl ere 

end 500 frivillige skabte rammerne for et helt igennem vellykket 

arrangement, hvor 35.000 tilskuere sørgede for en uforglemmelig 

atmosfære i arenaen. Dansk Svømmeunion fi k sat en ny standard 

for et sådant internationalt mesterskabsstævne, og kommentarer og 

rosende tilkendegivelser fra de deltagende lande viser, at afviklingen 

af EM på kortbane 2017 har skabt yderligere international respekt om 

dansk svømning.

Elitært var 2017 traditionelt et ”Året efter OL”-år – normalt en mere 

rolig periode sportsligt, hvor det grundlæggende arbejde frem mod 

næste OL i Tokyo 2020 begynder. Derfor er det glædeligt, at specielt 

EM i København bekræftede, at vi er godt i gang med et succesfyldt 

generationsskifte i toppen af dansk svømning. Nye unge svømmere 

fi k deres gennembrud, og sammen med de rutinerede topsvømmere 

tegner der sig et billede af et fortsat stærkt hold af svømmere, der kan 

videreføre Dansk Svømmeunion som et verdensklasseforbund i Team 

Danmark-regi.

På det breddemæssige område har vi i 2017 fokuseret på igangsæt-

ning af aktiviteter i henhold til Dansk Svømmeunions politiske pro-

gram 2017-2020. Vi har arbejdet med at formulere de strategiske spor, 

som vi i 2017 har fået godkendt af Danmarks Idrætsforbund (DIF), og 

som danner de økonomiske rammer for vores årlige tilskud fra DIF de 

kommende fi re år. Det giver økonomisk ro til at koncentrere sig om 

aktiviteter i 2018 og de efterfølgende år. Vi har også haft gang i rigtig 

mange aktiviteter på breddeområdet og kursusområdet, og præsen-

terede kort før nytår den nye digitale udgave af ’Moderne Svømning’, 

ligesom vi i årets løb i tæt dialog og samarbejde med DGI Svømning 

har arbejdet med at forbedre en mulig involvering af svømmesport-

en i DIF/DGI-projektet ”Bevæg dig for livet”.

For de sportslige discipliner vandpolo, kunstsvømning, udspring og 

livredning er der efter afholdelse af et inspirationsseminar i efteråret, 

arbejdet videre på tiltag til styrkelse af disse discipliner. Dette frem-

tidige målrettede arbejde er blevet styrket med tilgang af midler fra 

Nordea-fonden, som det lykkedes at lave en spændende aftale med i 

efteråret.

Dette og meget mere bliver indgående beskrevet i denne beretning, 

som vil give et bredt indblik i aktivitetsniveauet for Dansk Svømme-

union i 2017.
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DANSK IDRÆT GENERELT – HERUNDER 
DIF OG TEAM DANMARK SAMT VISION 
’BEVÆG DIG FOR LIVET’ 
Danmarks Idrætsforbund og DGI har en fælles vision, der omhandler 

følgende: I 2025 er 50 % af Danmarks befolkning organiseret i en 

idrætsforening og 75 % af Danmarks befolkning dyrker idræt. En fl ot 

vision, der bliver understøttet af en række specifi kke idrætsgrene,

hvor DGI og den enkelte idrætsgren samarbejder om konkrete 

projekter og aktiviteter. Dansk Svømmeunion og DGI Svømning har i 

fællesskab besluttet, at der skal arbejdes med et visionsprojekt med 

implementering fra senest 1. januar 2019. 

Et visionsprojekt ville omfatte målgruppen: voksne. Overordnet 

set ud fra et spørgeskema til foreningerne kan det konkluderes, at 

der generelt er en interesse for at arbejde med voksenmålgruppen 

i svømmeforeningerne. I alt svarer 49 % af foreningerne, at de er 

interesserede i at arbejde målrettet mod at øge antallet af voksne 

medlemmer. Helt konkret svarer det til, at vi nu har en positiv liste 

med 71 foreninger, der står klar til at arbejde for at få fl ere voksen-

medlemmer. Foreningerne vurderer, at der både skal fokuseres på 

fastholdelse samt rekruttering af nye voksenmedlemmer. Herunder 

vurderes det at være centralt, at kunne tilbyde træning og hold på 

tidspunkter, der passer til de voksne samt at have fokus på mere 

fl eksible tilbud. Endvidere peges der på foreningernes evner til at 

markedsføre og synliggøre klubbens tilbud overfor målgruppen. 

Endelig har en del foreninger behov for yderligere vandtid, for at 

kunne tilbyde nye aktiviteter. 

Der er ikke et entydigt billede af, hvilke aktiviteter klubberne ønsker 

at udbyde til voksne. Det er i høj grad de aktiviteter, der allerede 

fi ndes i forskellige former: voksen motion, pensionist svømning, 

voksen begynder/vandskræk, Aqua Fitness, svømning for gravide og 

svømning i åbent vand. Blandt de største barrierer for at få fl ere 

voksenmedlemmer, peger foreningerne på manglende tid hos ansat-

te/frivillige, manglende markedsføring og vandtid. 

Dansk Svømmeunion og DGI Svømning har aftalt, at der i 2018 igang-

sættes et arbejde med udarbejdelsen af en egentlig visionsaftale 

med konkrete målsætninger, mulige koncepter, plan for organisering, 

ressourcer og budget. 

Organisationerne er enige om, at det er målgruppen ’voksne medlem-

mer’, som er mest relevant for en visionsaftale, da det er her, at der 

er klart størst medlemspotentiale, som kan understøtte Vision 

20 – 50 – 75. Det er ligeledes organisationernes umiddelbare vurde-

ring, at klub/foreningsudvikling generelt set bliver vigtigt i forhold 

til organisationernes fremtidige samarbejde. DIF og DGI har sammen 

udviklet en model for klubudvikling, som er en særskilt indsats og 

visionsaftale. Det er således oplagt, at denne model tilpasses svøm-

ning og bæres ind i et kommende visionsprojekt sammen med en 

række konkrete aktivitetstilbud/koncepter. 

KLUBBERNE I FOKUS – ET SAMARBEJDE 
MELLEM DGI SVØMNING OG DANSK 
SVØMMEUNION
Dansk Svømmeunion indgik tilbage i 2016 et samarbejde med DGI 

Svømning. Aftalen trådte offi  cielt i kraft den 1. februar 2016. I hele 

2016 og 2017 har der været nedsat en administrativ arbejdsgruppe 

mellem Dansk Svømmeunion og DGI Svømning, der har til opgave 

at implementere samarbejdsaftalen samt at se på muligheden for at 

indgå en visionsaftale som omtalt før. 

Der er opnået følgende milepæle i samarbejdet:

•  Opdeling af uddannelsesområdet i tre grupper: DGI Svømning, 

Dansk Svømmeunion og fælles uddannelser. De primære uddan-

nelser i form af Hjælpeinstruktør og Svømningens Grund-

uddannelse revideres og udbydes i fællesskab. Herunder har 

DGIs landsdele accepteret en fast pris på tværs af landsdelene. 

•  Fælles konference – Aqua Inspiration – erstatter konferencetilbud 

i de to organisationer. Konferencen er afviklet første gang ultimo 

oktober 2017. 

•  Konsulenttræf på tværs af begge organisationer med fokus på, 

hvordan vi fremadrettet hjælper hinanden med at nå ud til alle 

foreninger. 

Målet er fortsat, at samarbejdsmodellen tilfører klubberne værdi og 

skaber vækst i forhold til antal klubber og deltagere på vores forskel-

lige aktiviteter.  

DANSK SVØMMEUNION
Med indgåelse af samarbejdsaftalen fra 1. januar 2017 var der områ-

der, der overgik til kun at være udbudt af Dansk Svømmeunion. 

Her har der i 2017 været meget fokus på driften af livredning og 

førstehjælp, hvor man nu er eneudbyder. Det har stillet store krav til 

vores tidligere og nye livredningsdommere, der har hjulpet med at 

løfte udfordringen med den stigende efterspørgsel.

Ligeledes har der været en stigende efterspørgsel på offi  cials-uddan-

nelser efter at Den Danske Svømmeoffi  cialsuddannelse er blevet 

nedlagt og alt uddannelse af offi  cials er overgået til Dansk Svømme-

union.

SAMARBEJDET MED DANMARKS IDRÆTSFORBUND
Samarbejdet med DIF har i 2017 koncentreret sig om implementering 

af DIFs nye økonomiske støttestruktur. Der er nu indgået en strategi-

aftale med DIF fra 1. januar 2018 til 31. december 2021, hvilket 

betyder, at forudsætningerne for at få økonomisk støtte til strate-

gisk arbejde er aftalt for en længere periode. Det giver stabilitet og 

arbejdsro. Aftalens formål er at indfri de mål og indsatser, der er de-

fi neret i aftalen, og på den måde understøtte DIF-idrættens samlede 

implementering af DIFs politiske program 2015-2020. Endelig var 

det vigtigt for Dansk Svømmeunions bestyrelse, at strategiaftalen 

også ville være med til at understøtte Dansk Svømmeunions politiske 

program. 
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Aftalens resultatmål er følgende:

• 10.000 fl ere medlemmer (primært under 12 år).

•  Sammen med DGI implementeres fælles uddannelser og 

klubbernes brug af kurser øges.

•  5.000 fl ere medlemmer der er over 18 år gamle. Og som beskrevet 

ovenfor indgå en ”Bevæg dig for livet”-visionsaftale.

• Udvikling af talentfulde træningsmiljøer i svømning.

•  Udvikling af national database over svømmefaciliteter så vi kan 

blive tydeligere i vores rådgivning af klubberne. Udarbejde strategi 

og iværksætte konkrete initiativer i hver af de 6-8 kommuner med 

størst potentiale for svømmesporten.

•  Arbejde målrettet for at opnå en plads i FINAs Bureau samt fast-

holde eller øge vores indfl ydelse i LEN. Vi vil styrke det internatio-

nale arbejde for at fremme danske idrætspolitiske synspunkter.

Bestyrelsen ser frem til at komme i gang med strategiaftalens resul-

tatmål, der skal ses som en integreret del af implementeringen af 

Dansk Svømmeunions politiske program. 

 

SAMARBEJDET MED TEAM DANMARK
Efter et forrygende OL i Rio, rent resultatmæssigt, var det skuff ende, 

at eftersom Team Danmark skulle spare i omegnen af 14 millioner, 

fi k vi i 2017 mindre økonomisk støtte end i 2016. Der blev altså ikke 

nogen økonomisk belønning for OL-resultaterne i 2017. Derfor er det 

meget glædeligt, at Team Danmark og DIF i 2017 er lykkedes med 

adskillige fondsdonationer. Det gælder donationer fra Salling Fonden 

og Kirkbi. Donationerne er givet til øremærkede aktiviteter, og i 

forbindelse med budgettet for 2018 og den tildelte økonomiske støtte 

fra Team Danmark kan det konstateres, at det igen går den rigtige vej 

med den økonomiske støtte.

 

Pia Holmen er fortsat medlem af Team Danmarks bestyrelse og er 

udpeget af Kulturministeren frem til 2020. Pia Holmen sidder i Team 

Danmarks forskningsudvalg og har været med til at udvikle Team 

Danmarks forsknings-, innovations- og udviklingsstrategi 2017 til 

2020. Team Danmark har desuden arbejdet videre mod etablering 

af et ’Nationalt Elitesportscenter i Danmark’ (NEC). Der er ansat 

en projektdirektør, som er i gang med at afsøge mulighederne for at 

etablere et NEC med tæt forankring til universitetsbyerne: Aalborg, 

Aarhus, Odense og København. Endelig er det en vigtig milepæl for 

Team Danmark, at der er etableret en forsøgsordning, som gør, at 

man kan kombinere elitesport med en erhvervsuddannelse. Et godt 

eksempel på dette er vores egen Viktor Bromer, der på nuværende 

tidspunkt er i gang med at tage en uddannelse som smed på særdeles 

fl eksible vilkår. 

DANSK SVØMMEUNION TAGER 
INTERNATIONALT ANSVAR
Dansk Svømmeunion arbejder kontinuerligt på at få indfl ydelse på 

international politik. Når vi gør det, er det fordi, vi erkender, at den 

internationale idræt desværre stadig kæmper med demokrati og 

åbenhed. Vi tror på, at vi bedst kan ændre tingene, så vi kan påvirke 

de internationale værdier, som vi står for. Dansk Svømmeunion har 

derfor en målsætning om, at ville styrke sit internationale samar-

bejde og netværk. Og der er meget at gøre - det er svært at trænge 

igennem. Ved sommerens FINA-kongres i Budapest blev det mere end 

tydeligt, at Europa er isoleret i FINA. Europas formand/præsident, 

der stillede op som Præsident for FINA, led et sviende nederlag. I 

stedet genvalgte man Julio Maglione fra Uruguay, 81 år. Efterfølgende 

blev Europa - og ikke mindst Norden - hårdt straff et. Det blev et blod-

bad af udrensninger fra alle FINAs tekniske komiteer. Vores egen 

Søren Korbo, sekretær i FINAs svømmekomité, fi k desværre ikke 

noget sæde, og dermed var Danmark helt uden indfl ydelse i FINA 

for første gang i mange år. Vi har siden hen fået lidt genoprejsning, 

idet LENs præsident i slutningen af året fi k forhandlet et par komi-

té-pladser tilbage til Europa. Og her lykkedes det os at få vores højt 

respekterede internationale dommer og leder af dommerudvalget 
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Jens-Christian Iversen udpeget til en menig plads i svømmekomiteen. 

I forbindelse med FINA-kongressen i Budapest blev det også tydeligt, 

at Europa er et delt kontinent. Således var der to europæiske kandi-

dater, der blev valgt til FINAs Bureau, som LENs Bureau ikke kunne 

anbefale. Der foreligger et stort stykke arbejde i LEN for at genopret-

te et enigt kontinent.

ØKONOMI
Året 2017 har igen været præget af store events, nyudvikling og et 

generelt højt aktivitetsniveau.

Årsregnskabet udviser et overskud på kr. 786.682,-  mod et budget-

teret overskud på kr. 116.651,-. Hertil kommer en andel af overskud-

det efter afholdelsen af EM i Royal Arena. Denne andel udgør 

kr. 464.973,-.

Årets resultat er påvirket af nye projekter, ny udgave af ’Moderne 

Svømning’, det nye samarbejde med DGI på kursusområdet, og at 

fl ytningen til Idrættens Hus har medført lavere administrations-

omkostninger.

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

tidligere års overskud, og egenkapitalen øges med årets resultat. 

Egenkapitalen udgør ved årets udgang i alt kr. 3.874.866,-. 

Konkluderende må det siges, at 2017 har været et ekstra hektisk år 

med afholdelse af EM og mange nye projekter. Vi ser frem til et lidt 

mindre hektisk 2018, hvor vi igen vil have balance i økonomien, og 

budgettet for 2018 er således et overskud på kr. 21 t.kr. 

FACILITETER
I forlængelse af det seneste års arbejde på facilitetsområdet, er der 

i 2017 arbejdet videre primært med at forankre de kommende års 

arbejde på området. Et helt centralt område vil være at skabe de 

rigtige partnerskaber for at opnå de ambitiøse mål, vi har sat os i det 

politiske program. Vi har med tilfredshed kunnet konstatere, at 

http://facilitetsdatabasen.dk/ nu er i luften, hvilket er essentielt i 

forhold til at opbygge en mere eksakt viden omkring svømmehals-

området.

KURSUS
Det sidste år i kursusafdelingen har især været præget af udviklingen 

af Svømningens Grunduddannelse i samarbejde med DGI Svømning. 

For begge organisationer har målet med en fælles grunduddannelse 

været, at skabe et forløb med høj faglighed målrettet instruktørerne 

og deres hverdag på bassinkanten. I uddannelsen er der lagt vægt på 

organisering af undervisningen samt kommunikationen til svøm-

mere og forældre. Uddannelsen er tilrettelagt med både e-læring, 

fysiske workshops med undervisere samt praktiske øvelser i svøm-

mehallen. Det er vores håb, at uddannelsen rammer de behov, som 

klubberne efterspørger.

Udover en fælles Svømningens Grunduddannelse, var en arbejds-

gruppe på tværs af de to organisationer henover vinteren i gang 

med udarbejdelse af en fælles hjælpeinstruktøruddannelse. Denne 

forventes at blive udbudt fra august 2018.

Dansk Svømmeunion og DGI Svømning udsendte i 2017 for første 

gang et fælles uddannelseskatalog. Uddannelseskataloget giver et 

overblik over de to organisationers uddannelsestilbud. Kataloget er 

blevet godt modtaget ude i klubberne, som således har overblikket 

over svømmerelaterede kurser samlet et sted.

2017 blev også året, hvor vi lancerede en ny og revideret overdom-

mer-uddannelse. Uddannelsen er blevet til med udgangspunkt i de 

krav, der stilles til overdommerne i dansk svømning. 

1. januar 2017 blev den nye livredningsstruktur lanceret, hvilket har 

betydet, at nye kurser og en ny dommeruddannelse er blevet afviklet. 

Se afsnittet: ’Prøvestruktur i livredning - status’ (side 19) for mere 

information om den nye struktur og antal afl agte prøver. 

SPORTSAFDELINGEN
Fra stolte resultater til nye fælles ambitioner 

2017 har, som det første år af den nye sportslige strategi og handle-

plan, været et billede på, at dansk svømmesport står på skuldrene af 

den resultatmæssige mest succesfulde periode siden anden verdens-

krig, og derfra skal træde frem mod nye fælles ambitioner for vores 

sport. Dansk svømmesport mødes af store forventninger fra

omgivelserne, og med stor tiltro til, at vi fortsat kan levere sportslige 

resultater på øverste hylde og byde ind med kvalitet i alle samar-

bejdsforhold – nationalt såvel som internationalt. Nye personer er 

kommet til på centrale poster, og de skal med deres viden, indsigt og 

erfaring give deres bidrag til forskellige indsatser, til at se tingene 

fra nye perspektiver, og til nye måder at samarbejde på hen mod 

ambitionerne.  

Vores nye fælles ambitioner handler som bekendt om fortsat at skabe 

resultater på højeste internationale niveau ved OL, VM og EM; om 

at fastholde og videreudvikle talentfulde klubmiljøer; om at viden, 

innovation og kompetence til stadighed må være en central del af 

svømmesporten; og om at have en mangfoldighed af svømmekonkur-

Status på internationale poster i 2017

FINAs svømmetekniske komité: Jens-Christian Iversen 

(udpeget i december 2017)

LENs medicinske komité: Susanne Glasius Tischer 

LENs åbent vand komité: Danielle Keller

LENs Bureau: Pia Holmen

LENs svømmekomité: Jens-Christian Iversen
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rencer i dansk svømning. Det fordrer samstemmende et stort engage- 

ment, givende samspil og kvalitet i det daglige arbejde fra alle invol-

verede parter.            

 

Resultater på nationalt og internationalt niveau nu og i årene frem-

over, som vi alle kan være stolte af, kommer nemlig ikke af sig selv. 

De er et resultat af en række langsigtede og integrerede indsatser. 

Og ikke mindst af, at vi tager udgangspunkt i netop den situation og 

tilstand, som helt konkret er gældende, og ikke foregøgler os selv og 

hinanden, at vi er et andet sted, end hvor vi i virkeligheden er. Kun på 

den måde kan vi iværksætte lige netop de indsatser, der kan gøre en 

positiv forskel. For det enkelte miljø og den enkelte svømmer, træner 

eller leder – for dansk svømmesport i det hele taget.  

     

Det forgangne års arbejde i henhold til strategi og handleplanen ’Fra 

stolte resultater til nye fælles ambitioner’ har været kendetegnet ved 

både videreførelse af allerede kendte og identificerede handlinger 

på nogle områder samt justering af kursen og igangsættelse af nye 

handlinger og aktiviteter på andre.

Følgende oversigt giver et overblik over status på de enkelte pejle-

mærkers centrale målsætninger i strategi og handleplanen.

INTERNATIONAL HIGH PERFORMANCE
• Internationale topresultater ved VM.

•  Flere danske svømmere i top 300 på FINA’s verdensrangliste  

(langbane):

        o   Kvinder: 21 svømmere med 70 top 300 resultater (2016:  

18 svømmere med 33 resultater)   

        o   Mænd: 18 svømmere med 33 top 300 resultater (2016:  

12 svømmere med 16 resultater)

•  Ny model for Dansk Svømmeunions landsholdstruktur med  

Juniorlandshold, Great Danes og Landshold er implementeret.

•  Strategi for kvalifikation og kravtider til OL, VM og EM i perioden 

udarbejdet, herunder for kvalifikation af holdkapper og for styrkel-

se af holdkapkulturen.

•  Styrkelse af det Nationale Træningscenters (NTC) rolle som 

flagskib for international elitesvømning i Danmark, herunder en 

videreudvikling og intensivering af NTC’s praksis for vidensdeling. 

NTC-”value analysis” udarbejdet med henblik på at sikre fokus og 

kvalitet på de relevante områder for det unions- og Team  

Danmark-drevne træningsmiljø.         

 Copyright: Dansk Svømmeunion. 



9

TALENTFULDE KLUBMILJØER
•  Model for partnerskaber mellem klubber, elitekommuner, lokale 

myndigheder og institutioner er udviklet. Ved årets udgang var 

der enighed om partnerskaber mellem fem interesserede klubber, 

deres kommunale myndigheder og Dansk Svømmeunion (Slagelse, 

Helsingør, Vejle, Aalborg og Køge), samt dialog med yderligere ni 

klubber herom. 

•  Drøftelser om en overordnet rolle- og ansvarsfordeling for et dyna-

misk samspil om talentudvikling er indledt.

•  ”Elitekommune-svømmenetværk” er integreret i partnerskabs- 

netværket.

• Udviklingen af et nationalt monitoreringskoncept er påbegyndt.

VIDEN, INNOVATION OG KOMPETENCE
•  Fastholdelse af danske dommere på FINA-lister, samt styrkelse af 

vidensdeling mellem dommerudvalget og danske klubtrænere.

•  Monitoreret antal af aktive danske svømmetrænere med minimum 

en diplomtræneruddannelse. Baseline data pr. 1. oktober 2017 er: 

        o     23 færdiguddannede aktive trænere på niveau 3  

(diplomtræner)

        o    5 færdiguddannede aktive trænere på niveau 4 (ITA)  

•  Aktiviteter for trænerudvikling af uddannede trænere med henblik 

på at ”træne træneren” er igangsat.

•  Opprioritering af den sportsfaglige uddannelse af svømmere i 

landholdsregi via Team Danmarks E-akademi og 2-3 årlige event 

camps. Særligt fokus på medier i 2017.

•  Indledende drøftelser om etablering af en faggruppe for unions-

speakere, for drift og videreudvikling af mesterskabernes speaker-

funktion.

MANGFOLDIGHED AF SVØMMEKONKURRENCER
•  Fortsat udvikling af de tekniske og fysiske rammer om Danish 

Open, ligesom Stævneudvalget har udarbejdet en kravspecifika- 

tion til de faciliteter, der anvendes til afvikling af Dansk Svømme- 

unions nationale- og øst/vest mesterskaber.

•  Stævne- og kravtidsmodel videreført og ajourført af Stævneudvalget. 

•  Stævneudvalget har fulgt arbejdsgruppen for Danske Mester- 

skaber for Holds indstilling i forhold til nye overordnede proporti-

oner for holdmesterskabet. Målsætningen med holdmesterskabet 

i det nye format er, at turneringen skal skabe sammenhængskraft 

i klubberne og være en fælles oplevelse for mange svømmere fra 

mange danske svømmeklubber, der kan slutte efterårssæsonen af 

med en festlig sportsevent. Stævne-setup’et skal tilgodese klubber 

med forskellige alderssammensætninger og løbsprogram skal 

afspejle at stævnet er noget særligt. Den samlede beskrivelse af 

holdmesterskabets proportioner findes her.   

Årets mange aktiviteter, handlinger, udviklingsopgaver og resul-

tater kunne ikke have fundet sted uden et stærkt samspil mellem 

alle svømmesportens interessenter. Det være sig såvel de enkelte 

svømmere, ledere og trænere i klubberne, som det er Team Danmarks 

ledelse og medarbejdere, og elitekommunernes koordinatorer og 

politikere. Og dertil en stor gruppe af engagerede frivillige i sports-

afdelingens organisation – stævneudvalg, stævnekoordinatorer, 

dommer- og masters-udvalg, el-tid- og wingrodan-grupperne – samt 

alle jer, der velvilligt stiller op og bidrager i arbejdsgrupper eller med 

assistance til løsning af konkrete opgaver. Uden disse mennesker, der 

på forskellig vis investerer og engagerer sig lokalt, nationalt og inter-

nationalt i svømmesporten, vil det blive svært at nå de ambitioner, vi 

har for vores sport. I sidste ende er det evnen til at fastholde, udvikle 

og tiltrække mennesker, som kontinuerligt kan skabe, støtte og 

udvikle præstationer, som vil være driveren for udviklingen og for en 

realisering af strategiens ambitioner og mål i et sportsligt fællesskab, 

som det er sjovt og udviklende at være en del af.

INTERNATIONALE SPORTSLIGE 
RESULTATER
1.  TALENTUDVIKLING – JUNIOR 

 
EM JUNIOR
EM Junior blev afviklet uden problemer af de israelske arrangører 

med et meget stort sikkerhedsopbud. Svømmestadion i Netanya var 

fint til et mesterskab af denne type, omend afsvømningsfaciliteter-

ne var meget slidte. Som et nyt tiltag i 2017 havde det danske hold 

medbragt en massør. 

På den resultatmæssige side bød EM Junior 2017 på både gode præs- 

tationer og skuffelser. Overordnet set har det danske hold leveret en 

godkendt præstation. Når det er sagt, er det dog skuffende, at kun to 

danske svømmere formår at kvalificere sig til individuelle finaler – og 

i en helhedsbetragtning ændrer det ikke noget, at disse to svømmere 

begge formår at vinde medaljer. 12 af de 15 danske svømmere klarer 

at svømme sig i top 16, og lever dermed op til det niveau, som svøm-

merne er udtaget på med henblik på at præstere.  

De tre danske medaljer og i særdeleshed de to individuelle junior- 

europamesterskaber er naturligvis mesterskabets resultatmæssige 

højdepunkter. Derudover var der mange fine danske præstationer 

undervejs og flot fremgang at spore flere steder. Det stod allerede 

klart ved udtagelsen af holdet, at de danske holdkapper ikke havde 

samme styrke som i 2016, og at det ville blive svært at kvalificere sig 

til finaler i holdkapper i 2017 - og beslutningen var derfor at prioritere 

kræfterne på de individuelle løb. På stævnets sidste dag stillede Dan-

mark dog alligevel til start i 4 x 100 holdmedley for drenge og  

4 x 200 fri for piger og med henholdsvis en 10. og 9. plads, og kun en 

lille margin til 8. pladsen, var det faktisk tæt på at lykkes for begge 

hold at løse billetter til finalerne. Alt taget i betragtning vurderes 

læringen af deltagelsen i EM Junior, og de forberedende aktiviteter, 

som værende meget høj for alle svømmerne, og denne vurdering 

bekræftes også af de efterfølgende individuelle evalueringer. 

https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Nationale-mesterskaber/Overordnede-proportioner/
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VM JUNIOR 
VM Junior blev afholdt for sjette gang i 2017 og niveauet har været 

støt stigende siden første udgave - både hvad angår antallet af del- 

tagende nationer og det sportslige niveau i konkurrencerne. 2017 var 

ingen undtagelse med deltagelsen af 630 svømmere fra 93 nationer.

Deltagelsen i VM Junior var et nyt tiltag i 2017 fra dansk side, og 

formålet med deltagelsen var at eksponere de bedste danske junior-

svømmere for et sportsligt niveau, der er højere end det, de møder til 

EM Junior for dermed at mindske overgangen til de internationale 

mesterskaber for senior.

VM Junior blev meget professionelt afviklet i et flot ældre, men 

nyrenoveret svømmestadion på Indiana University. Niveauet til 

VM Junior var markant stigende i forhold til tidligere udgaver af 

mesterskabet. Alle de store svømmenationer stillede med store og 

stærke hold, og der deltog rigtigt mange dygtige svømmere ved 

mesterskabet. Bemærkelsesværdigt var det også, at mange nationer 

havde et stort og omfangsrigt støtteapparat af sportsvidenskabelige 

eksperter med: massører, biomekanikere, psykologer, fysiologer og 

isbade og lignende.

På mange måder var atmosfæren omkring VM Junior meget mere  

moden end den stemning, man oplever ved EM Junior. Mange nationer 

havde et meget mere professionelt setup til VM Junior, og det var også 

tydeligt, at de deltagende svømmere havde mere international rutine, 

og dermed heller ikke blev nær så stresset af det omfangsrige stævne- 

setup, som det er tilfældet med mange svømmere til EM Junior.

Niveauet er også højere til VM Junior end til EM Junior på alle para- 

metre. Der skal svømmes markant hurtigere for at vinde, for at få 

medalje og for at gå i finalen.

De fire danske svømmere leverede en god indsats til VM Junior. De 

præsterede at forbedre deres seedning i 11 ud af 13 tilfælde, hvilket er 

ganske tilfredsstillende. Det blev i 38 % af starterne til personlige re-

korder, og i endnu flere tilfælde til tider, der var bedre end EM Junior. 

Resultaterne underbygger, at niveauet på kravtiderne virker fornuf-

tigt set i forhold til målsætningen med at sende svømmere til VM 

Junior. Danmark stillede også med en holdkap i 4 x 100 holdmedley 

for piger. Holdet blev desværre diskvalificeret grundet en tyvstart. 

Den opnåede tid ville dog ikke have bragt svømmerne videre til en 

finale, og læringen med hensyn til holdkapper må være, at det kræver 

fire individuelt kvalificerede svømmere for, at det giver mening at 

stille op i holdkapper til VM Junior.

På mange måder virker antagelsen om, at VM Junior kan mindske 

springet mellem EM Junior og de internationale seniormesterskaber 

korrekt, men det står også klart, at deltagelse i VM Junior er for de 

absolut bedste danske juniorer, der i forvejen har mindst finaleniveau 

til EM Junior.

Julie Kepp Jensen, tidligere juniorsvøm
m

er. Copyright: Lars M
øller.
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2.   PERSPEKTIVER FOR FASTHOLDELSE OG VIDERE- 
UDVIKLING AF SVØMMERE, DER VOKSER UD AF 
JUNIORGRUPPEN

I alt 10 af de deltagende 15 svømmere ved EM Junior i Netanya, af-

slutter deres juniortid efter dette års EM Junior (og VM Junior). Heraf 

har en svømmer været i en individuel finale ved VM og EM Junior, en 

har været i en individuel finale til EM Junior, yderligere to svømmere 

har været i en individuel semifinale ved VM og EM Junior, mens fire 

svømmere har været i en individuel semifinale ved EM Junior.

Netop finaledeltagelse betragtes som et væsentligt delmål for 

afslutningen af juniortiden, da dette niveau betragtes som et udtryk 

for markant internationalt potentiale via fortsat struktureret talent-

udvikling i det daglige træningsmiljø i kombination med unionens 

Great Danes- eller landsholdsprogram. Af de 10 svømmere har syv 

nået et niveau, som har indplaceret dem i landsholdsgrupper i sæson 

2017/2018 (Great Danes og Landshold).

3.  SENIOR
Budapest var rammen om FINAs verdensmesterskaber, og ungarerne 

havde lagt sig i selen for at afvikle et yderst vellykket VM-arrange- 

ment med op mod 15.000 entusiastiske tilskuere i det nye svømme- 

anlæg langs Donau-flodens bred. Ungarn er sandt at sige en stor 

svømmesport-nation. Det fornægtede sig ikke over de otte konkur-

rencedage i Budapest.

Det danske hold på 15 svømmere tog til VM med Tokyo 2020 i sigte. 

Fremgang og forbedringer var nøgleordene for det historisk store 

danske VM-hold, der inden mesterskabet begyndte lå seedet til to 

placeringer i Top 8, fire i Top 16 og seks i Top 24. Samlet set vendte 

det danske hold hjem til Danmark igen bedre end forventet med syv 

resultater i Top 8, fire i Top 16, og fire i top 24. Og det vel at mærke 

ved et VM i ’år et’ efter OL, der vel næppe tidligere har været stærkere 

med en samlet gennemsnitlig resultatmæssig forøgelse af niveauet 

på 0,5 % i alle løb. 

VM blev på flere områder en opløftende oplevelse, med de topresul-

tater som blev båret frem af Pernille Blumes fænomenale løb i 50 og 

100 meter fri. De resultater taler naturligvis for sig selv, og den måde 

hun har forberedt sig på og håndteret sine løb, fortjener den største 

respekt. Hun forbedrede sit resultat hver gang hun svømmede – også 

i finaler, hvor der blev svømmet utrolig hurtigt. Pernille har med 

resultaterne befæstet sit niveau i toppen af kvindernes fri-sprint 

discipliner. I laget lige under Pernille Blumes toppræstationer finder 

vi svømmere som Viktor Bromer (200 fly), Rikke Møller Pedersen (200 

bryst), Emilie Beckmann (50 butterfly) og Anton Ørskov Ipsen (800 

fri), mens den bedste danske holdkap-præstation blev i kvindernes  

4 x 100 fri med en ottendeplads til holdet bestående af Signe Bro, 

Sarah Bro, Emilie Beckmann og Pernille Blume.

Det er åbenlyst for enhver, at nogle løb lykkedes bedre for de danske 

svømmere end andre. Det er ikke noget nyt – det har vi oplevet mange 

gange tidligere. Men noget af det, der denne gang imponerede holdet 

rundt om holdet var, hvor godt svømmerne og trænerne har arbejdet 

for at vende mindre vellykkede præstationer til det bedre og tage ved 

læring af situationen. Ligeledes var det oplevelsen, at de arbejdede 

meget mere sammen som ét samlet hold denne gang, og at de støt-

tede op om hinandens præstationer – hvad enten de var vellykkede 

eller mindre vellykkede. Det er en stærk og værdifuld egenskab, som 

er helt afgørende for, at Danmark også i fremtiden kan præstere på 

højeste internationale niveau. Det giver svømmerne og trænerne et 

godt afsæt for arbejdet frem mod stærke præstationer i Tokyo.

Det samlede resultat for VM og de 25 danske starter, blev til 11 nye 

personlige rekorder (44 %), ni gange forbedrede rangeringer, tre 

finaler, en medalje og fem gange danske rekorder.  

I international sammenhæng kan vi glæde os over, at Danmark 

holder fast i vores resultatskabende profil i toppen af den internatio-

nale elitesvømning. Som andre mindre nationer er vores medalje- og 

finale-resultater afhængige af, at nogle få svømmere klarer sig godt, 

og præsterer på deres højeste niveau, når det gælder. Populært sagt 

er Danmark en 0-4 medalje nation på VM-niveau, men vi har over de 

seneste år leveret resultater over, hvad vores naturlige størrelse 

berettiger til. I overgangen mellem tidligere tiders stærke profiler 

som eksempelvis Jeanette Ottesen og Lotte Friis, til andre og nye 

profiler, er det glædeligt, at vi kan fastholde niveauet som medalje- 

vindende nation ved VM. Det giver dansk svømmesport et godt fun- 

dament for fortsat at skabe nye fornemme sportspræstationer til 

glæde for os alle sammen frem mod OL i Tokyo i 2020.

KOMMUNIKATION
I Dansk Svømmeunion bestræber vi os på at få synliggjort de gode hi-

storier og budskaber, som hele organisationen frembringer eller udgør 

en del af. Som der står skrevet i unionens kommunikationspolitik, så 

udgør kommunikation en integreret del af hele vores organisation. Og 

vi arbejder konstant på at indtænke kommunikation, så vi opleves som 

en samlet organisation med klare holdninger og væsentlige budskaber.

Med konstant mange aktiviteter og projekter i gang og nye idéer på 

vej, er der meget at holde styr på - også hvad angår kommunikation. 

Det er altid et vurderingsspørgsmål, hvorvidt vi skal kommunikere 

om dette eller hint. Og ligeledes meget subjektivt, hvorvidt om- 

verdenen oplever, at vi kommunikerer nok og om de, for omverdenen, 

væsentligste emner.

 

Vi har altid stort fokus på kommunikation. Det har vi, hvad enten vi 

taler intern eller ekstern kommunikation, nyhedsformidling (her- 

under pressemeddelelser og pressemøder) eller markedsføring. Til 

kommunikation hører også hele udviklingen af strategiske partner-

skaber og samarbejdet med eksisterende sponsorer og samarbejds-

partnere. Og vi bestræber os stærkt på at løfte opgaven på bedste vis. 

Samtidig ved vi dog også, at vi altid kan blive bedre. Derfor arbejder 

administrationen løbende på at tænke i nye kommunikations- 

muligheder og samtidig forholde sig kritisk til den eksisterende 

kommunikation.     



12

Helt konkret har sidstnævnte medført, at vi eksempelvis i 2017 

bestemte os for at granske nyhedsbrevsmulighederne nøje og derfor 

besluttede at sætte det elektroniske nyhedsbrev SVØM Update på 

hold. Administrationen er for øjeblikket langt i analysen af, hvilke 

alternative nyhedsbrevsmuligheder, der kunne være, hvor det for 

modtagerne bliver muligt at vælge nyheder ud fra kategorier, som 

den enkelte har interesse i. Der er her hentet god sparring og erfaring- 

er fra andre specialforbund i Idrættens Hus.

En anden forandring, som er sket i løbet af 2017 er, at Dansk Svøm-

meunion er kommet på Facebook. Et længeventet ønske blandt 

mange. Mere om de sociale medier nedenfor. 

BRUG AF SOCIALE MEDIER I 2017
Primo 2017 påbegyndte administrationen i Dansk Svømmeunion en 

detaljeret kortlægning af unionens brug af de sociale medier med 

henblik på en kvalificeret oprydning blandt disse. Det viste sig at 

være en udbytterig proces, som i årets løb nu har resulteret i, at vi 

har minimeret antallet af Facebooksider med tilknytning til Dansk 

Svømmeunion fra 20 til nu fem sider og hertil tre grupper.

Formålet med ovennævnte er at skabe en langt mere koordineret 

brug af de sociale medier. Midt på året kom Dansk Svømmeunion 

også på Facebook med sin egen side. Indtrykket er, at der er blevet 

taget godt imod sidens opslag med mange likes og delinger. Siden 

blev skabt på grundlag af den tidligere Region Sjællands Facebook-

side. De enkelte discipliner har også fortsat egne sider, som de frivil- 

lige selv administrerer. 

Ved at have skåret ind til benet blandt de mange sider er unionens 

kommunikative fokus på Facebook blevet skærpet. Brugen af Face-

book er blevet lettere, da der nu er færre kanaler at betjene og derved 

mere indhold at lægge på de enkelte kanaler. 

Under Bilag (se side 23) ses en oversigt over de sociale kanaler, som 

administreres centralt af Dansk Svømmeunion.

HJEMMESIDERNE WWW.SVOEM.ORG OG WWW.SVOEM.DK 
Besøgstallene for Dansk Svømmeunions hjemmesider har i 2016 

været som følger:

•     www.svoem.org: 576.077 besøg og 196.081 unikke besøg. Til sam-

menligning var tallene året før 588.654 besøg og 197.283 unikke 

besøg. 

•     www.svoem.dk: 313.793 besøg og 89.665 unikke besøg. I 2016 lød 

tallene på 379.381 besøg og 105.393 unikke besøg. 

I forhold til ovenstående er det bemærkelsesværdigt med de faldende 

besøgstal på SvømmeSport fra 2016 til 2017. En meget mulig forkla-

ring herpå kan imidlertid være, at 2016 var et OL-år. Og hertil endda 

et ganske unikt OL-år, hvor der, som bekendt, blev svømmet både 

OL-guld og OL-bronze hjem til Danmark.

Det skal dog også bemærkes i denne sammenhæng, at vi har et særligt 

fokus på SvømmeSports nyhedssite for øjeblikket. Overvejelserne går 

blandt andet i retning af at flytte nyhederne over på Dansk Svømme- 

unions hjemmeside og således lukke SvømmeSports hjemmeside ned. 

TRYGFONDEN KYSTLIVREDNING
I Danmark er der højst 50 km til stranden, uanset hvor man er. At 

bade i havet er en helt naturlig del af mange danskeres liv. Fra 2006 

til 2015 døde 89 personer i forbindelse med badning, heraf langt de 

fleste ved stranden.

678 personer blev i samme periode behandlet på sygehuset efter en 

drukneulykke. 27 % af befolkningen siger, at de på et tidspunkt har 

været tæt på at drukne. 

TrygFonden Kystlivredning er et veletableret kraftcenter, der udvik-

ler og samler viden, erfaring og praksis på området. Formålet med 

TrygFonden Kystlivredning er at forebygge drukneulykker gennem 

viden, uddannelse, oplysning, udstyr og kystlivredningstjeneste. 

TrygFonden Kystlivredning er en fast integreret del af redningsbered-

skabet i Danmark.

I 2017 har vi ligeledes søsat mange projekter, der skal understøtte  

vores ambition om at opbygge en national livredningskultur, hvor 

alle skal kunne svømme, og hvor flere får mulighed for at forstærke 

deres kompetencer i vand, så de kan redde sig selv og andre. 

Copyright: Michael Vienø

www.svoem.org
www.svoem.dk
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Undervisning i livredning skal være et naturligt tilbud i vandsports-

miljøet, og være med til at skabe interesse og stolte ambassadører for 

livredningssagen. Senest er landholdssvømmerne blevet tilknyttet 

som ambassadører for denne sag under fællesparaplyen: Respekt for 

vand. Samarbejdet påbegyndte ved EM i december og kører frem mod 

OL i 2020.

I 2017 introduceredes en ny prøvestruktur for livredning. Der blev ud-

viklet et diplom med øvelser til brug i klubber og institutioner kaldet 

”Livredderdysten”, og vi har udviklet og afholdt Livredder Akademi-

et, hvor klubtrænere inspireres og øves i at integrere livredning, som 

et naturligt input i den daglige træning.

2017 var også året, hvor vi fik brudt igennem til børnene via tv og 

web. I samarbejde med Danmarks Radio blev der på DR Ultra vist to 

sæsoner af ”Livredderne”, hvor 12 udvalgte børn kæmpede om æren 

som landets sejeste livredderbarn. Sæson 1 var optaget i 2016 og blev 

sendt fra april 2017, mens sæson 2 blev optaget i sommeren 2017 

og sendt fra starten af september. Der har været rigtig flotte seer- og 

streamingtal for de to sæsoner, og serien blev nomineret til årets 

bedste børneprogram ved TV-prisen 2017.

Tilhørende serien udgav vi en app kaldet ”Livredder”, hvor brugeren 

kan øve sig i sjove og lærerige livredningsspil og færdigheder, samt 

blive inviteret med til en online skattejagt, der blev afviklet ude på 

vores bemandede strande i sæsonen. App’en er tilgængelig både til 

Android og Apple.

Livredder Patruljerne besøgte 59 strande med aktiviteten ”Kom i 

praktik som livredder”. Børnene prøvede kræfter med livreddernes 

daglige arbejdsopgaver; Hvordan man læser vinden og vandet, giver 

hjerte/lungeredning, alarmerer 1-1-2, ligesom de prøvede at bruge 

en livredningstorpedo, kastede med redningskranse og padlede på 

et board. Forløbet blev afsluttet med et livredderdiplom. I år var 

aktiviteten krydret med elementer fra den succesfulde tv-serie 

”Livredderne”.

Den årlige druknestatistik viser, at antallet af fatale drukneulykker i 

Danmark faldt til 34 i 2015, som er de nyeste tal, der kan præsenteres. 

Dette er et historisk lavt antal og markant færre end antallet af druk-

nede de foregående år. Det største fald i ulykkerne skete ved kysten 

og på åbent hav, hvor henholdsvis 7 og 5 personer druknede i 2015 

mod gennemsnitlig 12 og 14 i om året i 2001-2015. 

TrygFonden Kystlivredning var til stede på 35 strande i 2017. De  

seneste 10 år har livredderne fra TrygFonden Kystlivredning gennem-

ført knap 300 røde aktioner på strandene, hvor en eller flere personer 

var i akut livsfare. I samme periode har livredderne mere end 20.000 

gange grebet aktivt ind over for badende, der har udvist risikofyldt 

adfærd i vandet, såkaldte grønne aktioner.  

Livredderne havde 51.763 indsatser i 2017, hvilket er 10 % højere end 

året før. Stigningen lå på de oplysende indsatser. I 13 aktioner var 

personer i livsfare (16 i 2016). Antallet af almindelige førstehjælp-

saktioner udgjorde det halve af antallet året før (918/1.894), mens 

de forebyggende indsatser i vand faldt 15 pct. (2.015/2.309). Tallene 

afspejler, at der var væsentlig færre gode badedage denne sæson, og 

at livredderne samtidig har haft mere tid til at tale forebyggelse med 

strandens gæster. 

Der blev i 2017 ikke risikovurderet nye strande, men 14 af vores liv-

redderbemandede strande blev risikovurderet igen, da disse strande 

risikovurderes hver tredje år, jf. samarbejdsaftale med kommunen. 

Siden 2008 er der i alt risikovurderet 227 strande fordelt på 66 kom-

muner, hvilket stort set svarer til alle landets kommuner med kyst- 

eller vandadgang (for eksempel søer, fjorde). 

I 2017 gennemførtes en evaluering af risikovurderingsindsatsen, som 

viser, at arbejdet har givet en god kontakt til kommunerne, at sikker-

heden på strandene er blevet italesat, og derved er mere præsent ude 

i kommunerne. Indsatsen har også bidraget til en større udbredelse 

af TrygFondens redningskranse, som i det daglige håndteres af 

TrygFonden Kystlivrednings sekretariat. Evalueringen viser også, at 

kommunerne har brug for en aktør, der er med til at sætte fokus på 

sikkerheden ved vandet. Evalueringen danner grundlag for en strate-

gi og model for det videre arbejde med risikovurdering. 

ÅBENT VAND 
TrygFonden Christiansborg Rundt fortsætter sin flotte udvikling og 

har i 2017 rundet 4.000 deltagere. Eventen er nu meget tæt på græn-

sen for, hvor mange deltagere, der kan komme i vandet i løbet af en 

enkelt dag. En udfordring der skal arbejdes på at løse i de kommende 

år. For tredje år afviklede vi ligeledes en afdeling af LEN Cup’en i 

forbindelse med eventen. 
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I august afviklede vi DM/NM i Middelfart. Det var første år afvik- 

lingen af DM var skilt ud som et selvstændigt event. Det bliver en 

fast tilbagevendende begivenhed de kommende år, da vi har indgået 

en aftale med den fælles kommunale enhed ”Trekantsområdet” om 

at afvikle og udvikle DM-stævnet de kommende år.

AQUACLINIC 2017 
AquaClinic 2017 blev afholdt i Idrættens Hus i Brøndby. Vanen tro 

blev AquaClinic afholdt i et godt samarbejde med Dansk Svømme 

Træner Sammenslutning. 

Clinic-gruppen havde i år valgt at afholde en dansk inspireret clinic, 

hvor alle oplægsholdere var danskere eller havde tilknytning til Dan-

mark. Årets hovedtaler var Stefan Hansen, der til daglig er træner i 

Berlin og som bekendt tidligere var træner for Pernille Blume. Stefan 

har gennem en årrække ligeledes været ansat i forskellige danske 

klubber og på det nationale træningscenter på Bellahøj.

Deltagerantallet var i år på godt 70 talent- og elitetrænere, der nød 

godt af de mange inspirerende indlæg i Idrættens Hus. 

ÅRETS GANG I DE SPORTSLIGE SEKTIONER

KUNSTSVØMNING
Synkroniade var årets helt store arrangement. Her samledes hele 

KunstsvømningDanmark til træningslejr og trænerkursus, hvor der 

var international inspiration. Masser af svømmere i fire niveauer 

og fantastisk forældreopbakning skabte nogle fantastiske dage i 

Tommerup. Det er vores håb, at vi kan gøre begivenheden til et fast 

tilbagevendende punkt i kalenderen.  

Der er generelt godt gang i kunstsvømning i Danmark - også i de 

nye klubber. Gladsaxe er en mønsterklub med mange svømmere og 

superflot niveau. Vi håber, at det giver inspiration til andre klubber. 

Kunstsvømning er en af nøglerne til at fastholde pigerne i klubberne 

efter svømmeskolen.  

Ny stævnestruktur har igen givet rekordmange deltagere til vores 

stævner og mesterskaber. Næste skridt i den nye struktur er, at Dan-

ske mesterskaber for årgang og junior fra 2018 flyttes til november.

LIVREDNING
I 2017 kom der ekstra meget fokus på livredningskulturen. Dette 

skyldes blandt andet, at TrygFonden lavede et børneprogram på DR 

Ultra; Livredderne. Herudover afviklede Dansk Svømmeunion for 

første gang Livredderakademiet. Dette ekstra fokus kunne vi mærke 

ved DM i livredning, hvor vi havde større deltagelse fra børn og unge. 

Generelt er flere svømmeklubber blevet interesseret i sporten og lader 

deres svømmere deltage i livredningsstævner. 

På landsholdsniveauet var det glædeligt, at vi igen var stærkt repræ- 

senteret til EJM i Belgien. Der var udtaget fire drenge og en pige. 

Holdet klarede det rigtig godt og kom hjem med flere medaljer, samt 

rigtig fine tider i de indendørs løb. Atleterne mangler international 

erfaring, men der er et godt fundament at bygge på fremadrettet. 

VANDPOLO
Det er glædeligt, at vi fortsat oplever tilgang på ungdomssiden. Der 

har aldrig været så mange U11, U13 og U15 spillere, som vi har i 

øjeblikket. Det er super positivt, men samtidig en kæmpe udfordring, 

da vi ønsker at fastholde dem i sporten.

 

Der er de senere år arbejdet kontinuerligt med EU Nations Cup, som 

alternativ til de eksisterende turneringer under LEN. Fremadrettet vil 

EU Nations have høj prioritet i vores samlede landsholdsarbejde.

 

Året har også vist, at der er behov for at sætte mere fokus på fairplay 

og god opførsel i dansk vandpolo. I slutningen 2017 er der taget orga-

nisatoriske skridt, der skal være med at sætte fokus på dette fremad-

rettet. Vi håber, at alle klubber vil tage godt imod dette initiativ.

UDSPRING
Der har i den forgangne sæson igen været fokus på Ta’ Springet, 

hvor endnu fire klubber kom igennem forløbet, og i efteråret startede 

forløbet med yderligere to nye foreninger. Det er meget glædeligt at 

konstatere, at tidligere foreninger, der har gennemført Ta’ Springet, 

nu begynder at være en fast del af Trip Trap-stævnerne. 

På det elitære niveau har vi desværre måtte sige farvel til Claus 

Friislund og Andreas S. Larsen. Claus har ønsket en pause fra lands- 

trænergerningen, hvor han i mange år har været en fantastisk driv-

kraft. Andreas har ønsket en pause for at fokusere på gymnasiet. Vi 

ønsker begge held og lykke fremadrettet, og håber at se dem tilbage 

på kanten et senere tidspunkt. Eliteprojektet er nu reorganiseret og 

har i første omgang fokus på at bringe Martin Bang Christensen til 

EM i 2018.  

AFSLUTNING 
Aktivitetsniveauet har, som det fremgår her af bestyrelsens skriftlige 

beretning, igen i 2017 været højt. Dansk Svømmeunion har opnået 

gode og tilfredsstillende resultater af alle de indsatser, som har været 

prioriteret i 2017, og vi har et godt udgangspunkt for den videre 

udvikling i de kommende år. Grunden til, at vi er lykkedes med opfyl-

delsen af vore mål, er den helt uvurderlige indsats, som gennem hele 

året er ydet af alle de mange frivillige i de danske svømmeklubber 

og i Dansk Svømmeunions forskellige udvalg, kombineret med den 

daglige indsats af samtlige ansatte i Dansk Svømmeunion. 

Derfor skal der lyde en stor tak til samtlige ildsjæle i dansk svømning. 

I er alle en uundværlig del af Dansk Svømmeunions succes. 

Tak for indsatsen i 2017.
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POLITISK PROGRAM
I løbet af det forgangne år har vi afsluttet processen omkring 

Dansk Svømmeunions politiske program for perioden 2017-2020. 

Programmet har fået navnet ”Svømning og vandaktiviteter bevæger 

Danmark”. 

Det har været meget vigtigt for arbejdet de kommende år, at pro-

grammet nu er fuldt ud forankret i den strategiaftale, der er indgået 

med DIF. Herudover glæder det bestyrelsen, at TrygFonden under-

streger deres engagement i forhold til vandsikkerhed i Danmark 

ved at indgå i et endnu tættere samarbejde fremadrettet. Nu kan vi i 

fællesskab arbejde efter de målsætninger, der er opstillet i afsnittet 

”Vandsikkerhed – Red, vind og leg”.    

Det er muligt at læse det politiske program via dette link.

”VI BEVÆGER” 
– DIF UDVIKLINGS-
PROJEKT I SAMARBEJDE 
MED GYMDANMARK 
Dansk Svømmeunion startede i 2014 på et nyt udviklingsprojekt i 

samarbejde med GymDanmark – Danmarks Gymnastik Forbund. 

Projektet strakte sig over en periode på fi re år fra 2014 til udgangen 

af 2017, hvor vi afsluttede projektet. Projektet var støttet med pro-

jektmidler fra Danmarks Idrætsforbund, og har haft stor betydning 

i Dansk Svømmeunion i forhold til at arbejde målrettet mod at få 

fl ere medlemmer samt at kunne tilbyde vores medlemmer et bredt 

spektrum af koncepter, der kan løfte klubberne. 

Det var målet, at vi med den særlige tweens-satsning i projektet 

kunne være med til at give klubberne fl ere redskaber de kan bruge i 

hverdagen til at udbyde spændende aktiviteter for målgruppen. Der-

udover skulle projektet også give os brugbar viden gennem den dag-

lige sparring vi får på alle niveauer i samarbejdet med GymDanmark.

ØVRIGE TILTAG, AKTIVITETER 
OG PROJEKTER I DANSK 
SVØMMEUNION
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Projektet har tre satsningsområder:

1. Fokus på at øge medlemstallet i Dansk Svømmeunion og Gym-

Danmark. 

2. Fokus på samarbejdet mellem to af de store forbund under DIF. 

3. Fokus på frafaldet 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 ved-

kommende resulteret i, at godt 70 foreninger har meldt sig ind i 

Dansk Svømmeunion, og dermed sikret en væsentlig stigning i med-

lemstallet. Således er Dansk Svømmeunion vokset med cirka 17.000 

medlemmer siden projektets start.

I forhold til samarbejdsdelen i projektet har der også i 2017 været 

stort fokus på vidensdeling på konsulentbasis i forhold til klub-

udvikling og produkt-/konceptudvikling i de to forbund. Derudover 

er der løbende med stor succes blevet afholdt en række temamøder 

for klubber på tværs af GymDanmark og Dansk Svømmeunion. I 2017 

har der desuden været fokus på sparring og vidensdeling på politisk 

niveau i form af fælles bestyrelsesdage for bestyrelsesmedlemmer 

fra de to forbund. 

På tweens-området deltog 14 meget motiverede svømmeklubber i det 

nyudviklede uddannelseskoncept med start ultimo 2016 og med en 

afslutning af forløbet i foråret 2017. Gennem en sæson blev disse 14 

klubber klædt på til at arbejde strategisk med målgruppen af tweens. 

Klubberne fi k blandt andet konkrete redskaber og koncepter for 

tweens til brug i dagligdagen i klubben. Klubberne er generelt glade 

for det ekstra fokus på tweens, som projektet har medført, og fl ere 

af klubberne mærker også allerede at det gør en forskel i forhold til 

rekruttering og fastholdelse af målgruppen. På trods af at projektet er 

afsluttet med udgangen af 2017, har man valgt at fortsætte forløbet 

og i fremtiden vil tween-uddannelserne også blive udbudt med jævne 

mellemrum i Dansk Svømmeunion.

Man kan følge tween-konceptet ved at klikke her samt på Facebook 

under ”Vi bevæger”.

I forbindelse med afslutningen af projektet har man afholdt et fælles 

bestyrelsesseminar medio december 2017, hvor DIF har udtrykt stor 

tilfredshed med de resultater, man har opnået gennem projektet og 

med den indsats, de to forbund har ydet i projektet.

Rapporter, undersøgelser, evalueringsmateriale med mere kan fi ndes 

via dette link.

MANGFOLDIGHED: EMPOWERMENT AF 
KVINDELIGE TRÆNERE OG INVOLVERING 
Dansk Svømmeunion deltog i perioden 2014 – 2016 i Danmarks 

Idrætsforbunds udviklingsforløb for kvindelige trænere: ”Empower-

ment af kvindelige trænere”. I 2017 har vores deltagere afsluttet DIFs 

Diplomtræneruddannelse og er startet op på Idrættens Trænerakade-

mi (ITA), begge uddannelser som en del af projektet.

DIF har i 2017 samlet op på projektet og peger på en række faktorer 

som specialforbundene kan arbejde videre med, hvis de ønsker at 

rekruttere fl ere kvindelige trænere. 

Når vores deltagere har afsluttet den sidste del af uddannelsen, vil 

Dansk Svømmeunion, sammen med vores deltagere, kigge på erfa-

ringerne med deltagelsen i projektet, men også på de erfaringer som 

vores deltagere har gjort sig under deres deltagelse. Vi vil sammen 

udpege de faktorer, som Dansk Svømmeunion med fordel kan arbejde 

med for at fremme kvindelige træneres vilkår i dansk svømning. 

REMA 1000 AQUACAMPS 
2017 blev året, hvor vi alle skulle vænne os til at sige ”REMA 1000 

AquaCamp”. Det gamle AquaCamp blev nemlig døbt om, da Dansk 

Svømmeunion og REMA 1000 indgik en aftale om, at REMA 1000 

fremadrettet er navnesponsor. 

Uden sponsorer er det ikke muligt at afholde REMA 1000 Aqua Camp 

og i 2017 var der virksomheder og sponsorer, som ønskede at støtte, 

således at børnene fi k en uge med gode oplevelser både i vand og på 

land. Virksomhedernes støtte i 2017 har været i form af goodiebags 

og økonomisk støtte. Tak til REMA 1000 A/S og TrygFonden for deres 

støtte. 

I 2017 var det ikke kun navnet, der ændrede sig. 2017 var også et EM-

år, og derfor skulle sommerens og efterårets camps naturligvis bære 

præg af det. Som en del af REMA 1000 AquaCamp-konceptet kunne 

man i 2017 vælge et særligt EM-mærke samt inkorporere forskellige 

EM-aktiviteter i løbet af campen. Mange klubber greb EM-bolden og 

lavede mange gode og sjove aktiviteter med børnene, der deltog. Flere 

klubber fi k desuden - til stor glæde - besøg af EM-maskotten Dana. 

2017 var år 14 for REMA 1000 AquaCamp, og Dansk Svømmeunion er 

stolte af at se den udvikling, som foregår i svømmeklubberne, både i 

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

i gang. Hver sommer besøger Dansk Svømmeunions udviklingskon-

sulenter fl ere klubber landet over under AquaCamp, og ser hvordan 

Copyright: Jesper Westly.
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instruktørerne i klubberne aktiverer børnene på mange forskellige, 

sjove, lærerige, kreative og alternative måder.

Mange klubber sætter en stor ære i, at udvikle egne aktiviteter, egne 

udklædninger og rekvisitter til deres camp – dette til stor glæde for 

de deltagende børn. Det er netop sådanne tiltag, der er med til at 

udvikle REMA 1000 AquaCamp og gøre det til en oplevelse for dem, 

der deltager. 

I 2017 deltog 5.090 børn i alderen 7-12 år på en REMA 1000 Aqua-

Camp et sted i Danmark. 53 klubber afholdte 116 camps – fordelt på 

henholdsvis vinterferie, påskeferie, sommerferie og efterårsferie. 

Heraf er de 13 camps fordelt på de mindre ferier.

I Dansk Svømmeunion er vi imponerede over, hvordan klubberne 

formår at aktivere så mange glade børn i flere ferier året igennem og 

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

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

aktivere de danske børn og unge på en sjov og lærerig måde! Og vi 

glæder os til samarbejdet i 2018.

Selvom der er stadigt flere, der tager REMA 1000 AquaCamp til 

sig, håber vi fortsat på, at der vil være endnu flere klubber, der vil 

benytte sig af konceptet i fremtiden. Dansk Svømmeunion ser meget 

gerne langt flere klubber over hele landet blive en del af REMA 1000 

AquaCamp familien. Dansk Svømmeunions udviklingskonsulenter er 

altid klar til at hjælpe nye klubber i gang med processen at udbyde og 

afvikle camps.

AQUASCHOOL.DK 
AquaSchool.dk har nu rundet 3.500 registrerede brugere. Mere end 

120 svømmeklubber, fordelt over hele landet, er oprettet på Aqua- 

School.dk. Mange svømmelærere fra landets grundskoler har også 

fundet vejen ind i Danmarks største webportal med øvelser, lege og 

aktiviteter med billed- og videomateriale, der gør det nemt at udvikle 

sjov, udfordrende og motiverende svømmeundervisning til børn.

Webportalen har også i 2017 været et prioriteret udviklingsområde, 

som nu har fået video- og billedmateriale på næsten samtlige øvelser 

og aktiviteter, ligesom at der har været fokus på at sikre en fremtidig 

opdatering af brugeroplevelsen i AquaSchool.dk.

AQUA+ 
2017 blev året hvor Nordea-fonden og Dansk Svømmeunion indgik 

en aftale, der betyder, at Nordea-fonden over en fireårig periode 

(17/18-20/21) støtter projektet Aqua+ med 5,5 millioner. Aftalen 

blev godkendt den 25. april. Projektet henvender sig til to målgrupper 

henholdsvis tweens (8-12 år), som det ønskes at fastholde i 

svømmeklubberne med fokus på vores mindre discipliner og voksne 

(18+), som skal rekrutteres til svømmeaktiviteter organiseret, som 

selv organiseret. 

Med afsæt i projektbeskrivelsen og tidligere erfaringer fra projektet 

’Vi Bevæger – Tweens’, er efteråret gået med en indledende koncept-

udvikling af tweens-indsatsen, således at vi nu er klar til at nedsætte 

en arbejdsgruppe til at udvikle indhold og materialer fra starten af 

det nye år.

AQUA INSPIRATION
Aqua Inspiration blev afviklet for første gang - med stor succes - den 

28.-29. oktober 2017. Det var første gang, at DGI Svømning og Dansk 

Svømmeunion samarbejdede om én fælles konference, der erstatter 

DGI’s Aqua Convention og Dansk Svømmeunions Aqua Konference. 

Første udgave af Aqua Inspiration blev en succes med omkring 350 

deltagere. På konferencen kunne deltagerne vælge sig ind på mere 
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For klubberne giver det mulighed for at komme i dialog med deltager-

ne, og derved et potentiale for nye medlemmer. Nogle svømmeklub-

ber bruger også dagen som et sponsorstævne og kan i den forbindelse 

tjene sponsorpenge til klubben på forskellige måder.

Dansk Svømmeunions udviklingskonsulenter og fl ere frivillige fra de 

regionale udvalg i Dansk Svømmeunion, besøger mange af arrange-

mentsstederne dagen igennem. På den måde kan vi se, hvordan de 

forskellige arrangementssteder håndterer dagen. Både i forhold til 

det praktiske, men også i forhold til, hvad de ellers fi nder på til dagen. 

Det er spændende at komme på besøg og dejligt at se de mange glade 

deltagere, der kommer i hallerne. 

På Den Store Svømmedag 2017 sponsorerede REMA 1000 frugt til alle 

deltagere. Tak for sponsoratet på Den Store Svømmedag til REMA 

1000. Det har stor værdi for deltagerne og arrangementsstederne.

I 2018 afholdes Den Store Svømmedag søndag den 7. oktober. 

KLASSEN SVØMMER LANGT 
Dansk Svømmeunions landsdækkende skoleaktivitet, Klassen Svøm-

mer Langt blev igen i år en del af fl ere skolers svømmeundervisning. 

Mere end 9.000 elever fra fl ere end 400 klasser landet over, deltog 

i foråret 2017 i klasseaktiviteten, hvor reglerne er simple: Svøm så 

langt I kan på 20 minutter.

Idéen med Klassen Svømmer Langt er simpel: At give fl est mulige 

skolebørn en god og sjov oplevelse i vandet og samtidig lære dem 

om ”respekt for vand”. I 2017 var det da også et ønske fra endnu 

fl ere skoler end tidligere, at få det gratis oplæg om badesikkerhed 

m.m., for eleverne på deres skole. Alle elever modtog et fl ot Klassen 

Svømmer Langt-diplom, og eleverne fra vinderklasserne vandt fl otte 

præmier fra både TrygFonden og Dansk Svømmeunion, og samtidig 

kvalifi cerede de sig til Skole OL-fi nalerne i Aarhus. Læs mere herom 

under overskriften ’Skole OL’ på næste side.

Alle klasser modtog også inspirationsmateriale om god svømme-

undervisning fra Dansk Svømmeunion samt oplysningsmaterialer 

til klasselokalet om ”Respekt for vand” fra TrygFonden.

Håbet er, at endnu fl ere klasser tager udfordringen op i 2018 og går 

man i 2., 3., 4. eller 5. klasse og har svømning på skoleskemaet, så 

kan man godt allerede nu begynde at glæde sig til Klassen Svømmer 

Langt. 

end 100 forskellige praktiske workshops og teoretiske oplæg, fordelt 

på fi re spor: Børn og unge, voksen, talent samt leder. 

DGI Svømning og Dansk Svømmeunion er utrolig glade for den op-

bakning, som konferencen har fået fra de danske svømmeklubber og 

håber, at mindst lige så mange klubber og deltagere vil bakke op om 

konferencen i 2018.  

Så husk at sætte kryds i kalenderen den 27. - 28. oktober 2018, hvor 

Aqua Inspiration igen afholdes i Esbjerg.

DEN STORE SVØMMEDAG 
Søndag den 1. oktober 2017 blev Den Store Svømmedag afholdt for 

28. gang. Selvom Den Store Svømmedag er ved at være en ældre 

aktivitet i Dansk Svømmeunion, er det stadig en dag, som fl ere svøm-

meklubber og svømmehaller nyder at afholde.

39 svømmeklubber og svømmehaller deltog og heldigvis var der 

rigtig mange – præcis 5.711 personer - der prioriterede at deltage 

i den landsdækkende svømmebegivenhed. I alt blev der svømmet 

7.355.228 meter i svømmehallerne – inklusiv i svømmehallen i Nuuk, 

Grønland!

Copyright: Dansk Svømmeunion.

Deltagende arrangementssteder i Den Store Svømmedag 2017.

Antal svømmede meter 2003-2017.
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SKOLE OL
2017 blev året, hvor svømning for første gang var med på program-

met ved det landsdækkende Skole OL. Knap 8.000 elever fra landets 

4. og 5. klasser forsøgte, gennem deltagelse i Klassen Svømmer 

Langt, at kvalifi cere sig som en af de i alt 20 klasser, som i juni skulle 

dyste i svømningens tikamp ved det store Skole OL-fi nalestævne i 

Aarhus.

Og svømningen indtog Skole OL med manér, med to intense dage i 

Aarhus Svømmestadion, hvor eleverne prøvede kræfter med elemen-

ter fra fl ere af de discipliner, som hører under Dansk Svømmeunion 

– eksempelvis vandpolo, livredning og selvfølgelig svømning. 

Konkurrencerne ved Skole OL-fi nalen i svømning var bygget op om 

elevernes færdigheder i vand samtidig med, at eleverne skulle være 

dygtige til at samarbejde og se hinandens styrker på holdet – for det 

var klassens samlede præstation, som afgjorde, hvem vinderne blev.

Dansk Svømmeunions involvering og engagement i Skole OL er 

langsigtet. I 2018 er der planlagt et fi nalestævne for endnu fl ere 

skoler end i 2017. Håber er også at der i samarbejde med svømme-

klubber rundt om i landet, etableres fl ere lokalstævner, som kvalifi ka-

tionsstævne til det store fi nalestævne. 

PROJEKT: ALLE SKAL LÆRE AT SVØMME
Ved starten på 2017, trådte Dansk Svømmeunions og TrygFondens 

fælles projekt ’Alle skal lære at svømme’ ind i sit sidste år og projektet 

vil i april måned 2018 blandt andet præsentere erfaringerne fra et 

stort praksisforskningsstudie, gennemført med mere end 40 testfor-

løb, i samarbejde med Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, 

Bevægelse og Læring ved Syddansk Universitet. 

Forskningsprojektdelens mange testforløb har været fordelt på cirka 

30 skoler i 17 kommuner og har involveret mere end 2.000 elever, som 

alle sammen har bidraget til en række anbefalinger til kommuner, 

skoler, svømmeklubber og svømmeundervisere, der på den ene eller 

anden måde er involveret i skolesvømmeundervisning.

VI GÅR NYE VEJE FOR AT LÆRE ALLE AT SVØMME
Med projektet ”Alle skal lære at svømme” har vi igen i år gjort 

opmærksom på vigtigheden af, at alle lærer at svømme – det vigtige 

arbejde svømmeklubberne hver dag gør for at lære børn at svømme 

og vigtigheden af god svømmeundervisning i de danske grundskoler.

Vi har undersøgt, hvordan børn bedst lærer at svømme i skolen – om 

svømmeundervisningen med fordel kan placeres på tidligere klasse-

trin, om den kan intensiveres og om skolesvømmeundervisningen 

kan foregå udendørs. Ambitionen er at udvikle en bedre skolesvøm-

meundervisning – et eksempel kan være gennem partnerskaber 

mellem svømmeklub og skole.

LEG MED BLOP
Dansk Svømmeunion har i 2017 udviklet småbørnsmaterialet ’Leg 

med Blop’, som er en samling af 64 simple øvelser, der tager udgangs-

punkt i leg og nærvær, når de 2-5-årige skal vænnes til at være i van-

det og derved blive klar til at lære at svømme. 

’Leg med Blop’ er designet som en webapplikation tilpasset smart-

phones. Alt sammen frit tilgængeligt, så det kan bruges af både for-

ældre, instruktører i svømmeskolen og andre interesserede. I perioden 

frem til sommeren 2018, skal 10 svømmehaller rundt om i Danmark 

derudover afprøve et fysisk ’Leg med Blop’-svømmehalsmateriale, der 

supplerer det digitale univers til svømmehallens gæster.

NY UNDERSØGELSE AF DANSKERNES SVØMMEFÆRDIGHEDER
I 2017 har vi i samarbejde med YouGov også gennemført en ny under-

søgelse af danskernes svømmefærdigheder – både børn og voksnes. 

Over efteråret har vi i samarbejde med Danmarks Idrætsforbunds 

analyseafdeling analyseret data, som vi glæder os til at bruge i 

begyndelsen af 2018. 

Copyright: Henrik Majdal Kaarsholm.

Screenshots af app’en
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NOVO NORDISK AQUAFIT
Vi har gennemført det første år i projektet. De fi re julemærkehjem 

er blevet besøgt to gange med henholdsvis en dag i svømmehal og 

en dag på stranden. Vi har haft nogle gode dage, hvor børnene har 

prøvet forskellige vandaktiviteter og er præsenteret for  førstehjælp. 

Personalet er på samme tid blevet undervist i motivation, aktivitets-

udvikling samt åbent vand sikkerhed, så de i højere grad kan udnytte 

svømmehal og strand i deres hverdag.

Tolv børn har efter deres ophold vist interesse for at starte til en eller 

fl ere former for vandaktiviteter. Vi hjælper dem derfor med at fi nde 

frem til den rette klub. Yderligere modtager de et startkit med en lille 

taske, håndklæde, badehætte, drikkedunk og svømmebrille.

Julemærkehjemmene er glade for vores samarbejde, og vi er i gang 

med at planlægge aktiviteter i det nye år. Vi har fra 2018 fået det nye 

julemærkehjem i Roskilde med i projektet.

PRØVESTRUKTUR I LIVREDNING - STATUS
I januar 2017 off entliggjorde Dansk Svømmeunion den nye struktur 

for vandsikkerhed med nye prøver for undervisere og livreddere ved 

bassin og åbent-vand. Strukturen er sammensat af dommeruddan-

nelser til henholdsvis Åbent-vand Livrederdommer og Bassin Livred-

derdommer og prøver til bassin (1. Bassin Underviserprøve, 2. Bassin 

Livredderprøve, 3. ILS Bassin Livredderprøve) og åbent-vand (1. 

Åbent-vand Underviserprøve, 2. ILS Åbent-vand Livredderprøve).

Forud for lanceringen har der sammen med TrygFonden Kystlivred-

ning været dialog med væsentlige aktører på vandsikkerhedsområ-

det, og det er lykkedes at få opbakning til den nye struktur fra Den 

Nordsjællandske Livredningstjeneste, DGI, Københavns Kommunes 

Livredningstjeneste Amager Strand, Safety Group og Board Up 

North. Hermed er den nye struktur et nyt fælles fundament, og ILS 

Åbent-vand Livredderprøve benyttes af alle Livredningstjenesterne 

ved åbent-vand i Danmark.

De enkelte organisationer har brugt den nye struktur i 2017 og fort-

sætter i 2018. Som led i implementeringen er der afholdt Åbent-vand 

Livredderdommerkursus i april med udgangspunkt i erfaringerne fra 

pilotkursus i maj 2016. I marts 2018 er alle Åbent-vand Livredder-

dommere inviteret til møde, hvor der skal erfaringsudveksles og

drøftes, hvordan det videre arbejde bedst kan foregå samt hvordan 

indberetning af alle afl agte prøver, kan administreres og sættes i 

system.

‘MODERNE SVØMNING’
Den 15. december 2017 blev den nye udgave af ’Moderne Svømning’ 

lanceret. Den nye udgave er digital, og indeholder video, grafi k og 

tekster. Siden første udgave udkom i 1970 med Arnth Nielsen som 

forfatter, har bogen gennemgået en rivende udvikling. Titlen 

’Moderne Svømning’ forpligter, og den forpligtelse lever vi op til med 

opdateret indhold på en ny digital platform. Platformen sikrer samti-

dig, at ’Moderne Svømning’ nemt og smidigt kan opdateres løbende.

Den nye udgave indeholder en hel ny pædagogisk del med titlen 

”God undervisning”, og gennem fi re kendetegn formidles viden 

om, eksempler på og praktiske anbefalinger til, hvordan man som 

underviser skaber god undervisning i vand. Der er skabt tydelig sam-

menhæng mellem grundfærdighederne og stilarterne, og livredning 

har fået sin egen del. Med mere end 250 videoer med aktivitetsforslag 

giver platformen et væld af konkret inspiration til undervisning til 

grundfærdigheder, stilarter og livredning. 

’Moderne Svømning’ er skrevet af vor tids eksperter i svømme-

undervisning. Forfatterne har forskellige baggrunde fra undervisning 

på bassinkanten i klubberne til universitetsundervisning. Dette har 

sikret koblingen mellem teori og god praksis.

Den nye platform for ’Moderne Svømning’ giver mulighed for altid 

at have adgang til opdateret viden og forslag til aktiviteter. Du kan 

bruge ’Moderne Svømning’ på din smartphone, din tablet eller på din 

laptop. Det betyder, at du hele tiden har inspiration og viden lige ved 

hånden. 

TA’ SPRINGET
I 2017 fi k vi afsluttet endnu et ’Ta’ Springet’-kursusforløb og fi k star-

tet endnu et op med Aars SK og Hobro SK, hvor deltagerne har sidste 

kursus-weekend i marts 2018. 

Med ’Ta’ Springet’ har vi gjort os mange og gode erfaringer, som vi 

kan tage med os videre i arbejdet med Aqua+ projektet. Det bliver i 

2018 en spændende opgave at få det bedste ud af vores erfaringer 

med over i Aqua+.

Antal afviklede prøver

 01.01.2017 - 20.12.2017:

Bassin Underviserprøver: 605

Bassin Livredderprøver: 5768 
ILS Bassin Livredderprøver: 20

Åbent-vand Underviserprøver: 150

ILS Åbent-vand Livredderprøver: 210
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FREMTIDIG ORGANISERING  
– DE SPORTSLIGE UDVALG 
Ved seneste generalforsamling blev de sportslige udvalg lagt ind 

under Medlems- og Udviklingsafdelingen. Det er bestyrelsens håb, at 

ændringen vil fjerne unødvendige formelle krav til de mindre aktivi-

teter i Dansk Svømmeunion.

Herudover øges Medlems- og Udviklingsafdelingens ansvar for 

at understøtte bredde og medlemsskabende aktiviteter på tværs 

af organisationen. Det er fundamentalt for udviklingen, at vi i de 

kommende år får skabt en medlemstilgang i alle de sportslige udvalg. 

Der er positive tilkendegivelser blandt andet fra de foreninger, der 

har været med i Tweens-forløbene i ”Vi bevæger”-projektet, om at 

de sportslige discipliner kan være en af nøglerne til fastholdelse af 

målgruppen i foreningerne.

I september var der kick-off seminar, hvor alle interesserede var 

indbudt til workshop omkring udviklingen af de sportslige disciplin- 

er. Det var meget tilfredsstillende at opleve den positive stemning og 

de konstruktive forslag, der kom frem i løbet af dagen. I løbet af 2018 

vil de første konkrete tiltag fra dagen bliver sat i søen ude i vores 

medlemsforeninger.

     

DANSK SVØMME AWARD 2017
I 2017 blev Dansk Svømme Award afholdt for anden gang i Cirkus-

bygningen. Dansk Svømme Award har været et samarbejde imellem 

Dansk Svømmeunion og Dansk Svømme Træner Sammenslutning.

Eventen havde deltagelse af Dansk Svømmeunions protektor: Hendes 

Kongelig Højhed Kronprinsesse Mary, hvilket gav eventen et stort 

oplevelsesmæssigt løft. Efterfølgende blev eventen grundigt evalue-

ret, idet vi desværre igen måtte konstatere manglende opbakning fra 

foreningerne via et ret dårligt billetsalg. Det betyder en utilfredsstil-

lende økonomi for eventen. Det er ærgerligt, da evalueringen også 

viste, at årets show i Cirkusbygningen var rigtigt godt i forhold til 

valg af indslag, og kunstnerne passede fint til de yngre gæster. 

På baggrund af en særdeles grundig evaluering - og på baggrund 

af de overvejelser og anbefalinger evalueringen gav anledning til 

- besluttede bestyrelsen at stille Dansk Svømme Award i bero som 

minimum i 2018, hvor der så derefter tages stilling til, hvorvidt Dansk 

Svømmeunion fortsat skal have en begivenhed, hvor vi fejrer ildsjæle, 

klubledere, årets klub og internationale resultater.

STÆRKT SAMARBEJDE BAG  
SUCCESFULDT EM 
Over de fem dage som EM i Svømning varede, blev der kåret 40 nye  

europamestre. De blev fundet blandt 700 svømmere fra 47 deltagende 

nationer. Undervejs blev der sat to verdensrekorder og fire europa- 

rekorder. Til at overvåge at alt gik rigtigt til, var der mere end 50 offi-

cials til stede på bassinkanten og i call rooms. Mere end 150 akkredite-

rede pressefolk var til stede for at rapportere til dem, som ikke havde 

besluttet at slå vejen forbi Royal Arena. Mere end 35.000 tilskuere 

havde dog valgt rigtigt og købt billetter til EM i Svømning, som kulmi-

nerede med en fantastisk finaleaften søndag den 17. december med 

hele 6.500 tilskuere og fire danske medaljer i bassinet. En fantastisk 

afslutning på et fantastisk arrangement. I alt vandt Danmark syv  

medaljer: Emilie Beckmann, sølv på 50 meter butterfly og bronze på 

100 meter butterfly, Pernille Blume, bronze på 50 meter og 100 meter 

fri, Rikke Møller Pedersen, sølv på 200 meter brystsvømning, samt 

bronze på 4x50 meter fri (Julie Kepp Jensen, Mie Ø. Nielsen, Emilie 

Beckmann og Pernille Blume, indledende: Emily Gantriis, Mie Ø. Niel-

sen, Julie Kepp Jensen og Emilie Beckmann) for kvinder og sølv  

på 4 x 50 meter medley (Julie Kepp Jensen, Rikke Møller Pedersen, 

Emilie Beckmann og Pernille Blume, indledende: Julie Kepp Jensen, 

Josefine B. Pedersen, Caroline Erichsen og Mie Ø. Nielsen) for kvinder.

Forud for EM havde mere end 100 professionelle og lige så mange 

frivillige knoklet i døgndrift siden den 30. november for at opbygge 

Royal Arena til en svømmearena i verdensklasse. Selve bassinet blev 

bygget i rekordfart, kun ni dage tog det, inklusiv to dage til at fylde 

de to bassiner med 2,1 mio. liter vand. Dertil blev der bygget 1.600 

kvm scenegulv til at matche bassinhøjden på 213 cm. Det hele blev 

omkranset af mere end 3.000 kvm gulvtæppe, 100 lysspots og en 125 

kvm storskærm - en af de største enkeltstående storskærme i dansk 

sportshistorie. 



FRIVILLIGE UNDER EM
De frivillige var hjørnestenen i EM. I alt løftede 550 frivillige opgaver, 

som indebar alt fra afhentning af gæster og atleter i Københavns 

Lufthavn til servicering af dem på hotellerne. Frivillige har været 

akkrediteringsvagter, stået for fanaktivering, stået i billetområdet, 

fjernet vand under pool deck og meget mere. Blandt de mange 

frivillige var 58 elever og tre lærere fra Bernstorffsminde Efterskole, 

som hjalp fra tidlig morgen til sen aften i hele EM-ugen. Endvidere 

deltog 80 børn fra Kvik Kastrup og Hovedstadens Svømmeklub som 

kurvebørn. 

MARKEDSFØRING OG EM-MASKOTTEN PÅ TUR
EM er blevet markedsført både online og i bybilledet. Online har det 

primært foregået ved hjælp af målrettede Facebook-annoncer i pri-

mært Danmark og Sverige, men også i resten af Europa. Ligeledes var 

der kampagner på Ticketmaster.dk. I bybilledet blev der markedsført 

via outdoor-reklamer i København, reklamer på skærmene i S-togene 

og reklamer i Fields. Derudover var 

der Go Cart-kampagner i hovedstaden 

og målrettede markedsføringsture til 

de svenske kortbanemesterskaber og 

VM i Budapest.

Som en del af aktiveringen af EM var 

maskotten Dana i årets løb på tur til 

svømmestævner og andre arrange-

menter i Danmark. I alt blev det til 

omkring 40 besøg i hele landet - fra 

Aalborg til Birkerød og Amager og 

Munkebo på Fyn.

For at ramme svømmemiljøet blev der 

lavet et klubmodul kick back system, 
Udsnit af EM postkort. 
Copyright: Formegon.

Copyright: Formegon.

hvor klubberne kunne tjene penge på at hjælpe med at sælge billetter 

til deres medlemmer. Dette resulterede i, at mere end 60.000 kr. blev 

sendt retur til klubber rundt om i landet. 

EM SIDE-EVENTS 
Hele 2017 har budt på fejringen af Københavns værtskab for EM. Som 

en del af optakten til mesterskaberne har Dansk Svømmeunion i sam-

arbejde med Københavns Kommune og Hovedstadens Svømmeklub 

afholdt en lang række side-events for børn og voksne i hovedstaden. 

EM er dermed også blevet brugt som løftestang til at få endnu flere 

involveret i svømningen. 

En del af de mange side-events fokuserede på den voksne målgruppe. 

Herunder træningskonceptet, Crawl Fit, som blev udviklet og imple-

menteret i tre københavnske svømmehaller samt online (crawlfit.dk).  

Sideløbende har voksne sommeren over kunnet deltage i gratis svøm-

metræninger i Københavns Havn. 

EM-året blev også fejret i børnehøjde. I efterårsferien kunne børn fra 

udsatte boligområder gå til særligt EM-rettede svømme-camps. Også 

REMA 1000 AquaCamps kørte i sommerferien med et helt særligt 

EM-tema blandt svømmeglade børn i hele landet. 

I november blev Skole EM afholdt i Bellahøj Svømmestadion. Inden 

da havde 2.357 skoleelever i Region Hovedstaden deltaget i kvalifi-

kationsdysten Klassen Svømmer til EM i deres egen svømmeunder-

visning. Under de to finaledage deltog 600 elever (4. og 5. klasser) fra 

seks kommuner i regionen. Vinderne af Skole EM fik en helt særlig 

tur til EM med rundvisning bag kulisserne i Royal Arena.  

I 2018 vil vi arbejde på at videreudvikle og forankre udvalgte EM 

side-events. 
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BILAG 1
Afholdte kurser i perioden 2015-2017
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Babysvømning 1

Babysvømning 2

Hjælpetræner I uddannelse

Hjælpetræner II uddannelse

Klubpakkekurser

Teamdag - Babysvømning 3

Start2Crawl

Svømningens Grunduddannelse

Svømningens Træneruddannelse

Diplomtræneruddannelse

Åbent Vand træner kursus

ERC instruktør kursus

Erhvervslivredderdommer

Erhvervslivredderdommerseminar

Erhvervslivredderdommerkursus

Livredningskurser - kommercielle

Livredderdommerkursus

ERC-instruktør + bassinlivredderdommerkursus

Livredderdommerseminar

Åbent Vand-livredderdommerkursus

ERC-instruktør + Åbent Vand livredderdommerkursus

“Red-din-makker” - kursus

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 6

Modul 7

Wingrodan

  2015
  2016
  2017

- 10 20 30 40 50 60 
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BILAG 2
Oversigt over Dansk Svømmeunions tilstedeværelse på de sociale medier i 2017

BILAG 3
Medlemsudvikling i tal for Dansk Svømmeunion i perioden 2001-2016 (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 %

2016 184.717 1.513 0.82 % 5.731.342 3.2298 %

Side/profi l Indhold Målgruppe Likes

Facebook

Dansk Svømmeunion
Med tilhørende grupper for Region 
Sjælland og Region Syddanmark.

Historier fra medlemsklubber samt 
Dansk Svømmeunions aktiviteter.

Svømmeklubber og klubbers medlem-
mer, frivillige, andre idrætsorganisa-
tioner.

Fra 720 til 1.561 likes fra oprettelse af 
siden i juni til ultimo 2017.

Svømmesport Historier om dansk konkurrence- og 
elitesvømning, åbent vand, konkur-
rencelivredning og udspring.

Alle med interesse for svømmesport, 
svømmeklubber og medier.

Fra 12.083 likes primo 2017 til 13.062 
likes ultimo 2017.

TrygFonden Christiansborg Rundt Billetsalg, den gode deltageroplevelse, 
arrangementets opbygning.

Deltagere, sponsorer og samarbejds-
partnere.

7.893 likes primo 2017 til 8.343 likes 
ultimo 2017.

EuroSwim 2017
Denne side skjules sandsynligvis 
primo 2018, da den ikke længere vil 
være aktuel på dette tidspunkt. 

Billetsalg, den gode publikumsoplev-
else, resultater/atleter og arrange-
mentets opbygning.

Publikum, alle med interesse for 
svømmesport, sponsorer og sam-
arbejdspartnere.

5.826 likes primo 2017 til 13.101 likes 
ultimo 2017.

Openwater
Dansk Svømmeunion er også admini-
strator på gruppen ”Svømning i Åbent 
vand – havsvømning”

Alt om åbent vand i Dansk Svømme-
unions regi.

Åbent vand svømmere og svømme-
klubber samt motionister generelt.

1.842 likes primo 2017 til 2.033 likes 
ultimo 2017.

Instagram

Dansk Svømmeunion Billeder af elite og bredde – både 
events og aktiviteter. Indhold fra 
SvømmeSport og Dansk Svømmeunion 
Facebook.

Alle med interesse for svømmesport. 2.195 følgere i december 2017.

Twitter

Dansk Svømmeunion Pressemeddelelser og markante 
organisatoriske nyheder samt events.

Svømmeklubber, pressen, andre 
idrætsorganisationer, politikere, 
beslutningstagere og meningsdannere 
generelt.

512 følgere i december 2017.
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BILAG 5
Oversigt over udviklingen af AquaCamps i perioden 2006 - 2017

BILAG 4
Medlemsudvikling i tal for de sportslige sektioner i perioden  

2009 – 2016 (kilde: DIF) 

Synkro Udspring Livredning Vandpolo

2009 155 780 1327 1636

2010 303 725 1326 1753

2011 232 569 1787 1688

2012 243 817 1381 1686

2013 254 943 1213 1567

2014 274 1071 1255 1789

2015 288 1413 1627 1766

2016 1125 2308 1812

Copyright: Michael Vienø.

Copyright: Jesper Westly.

Kort over steder med afholdte AquaCamps i 2017.
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Copyright: Michael Vienø.

BILAG 6
Oversigt over udviklingen i antal deltagere i Den Store Svømmedag 2003 - 2017

Oversigt over udviklingen i antal arrangementssteder i Den Store Svømmedag 2003 – 2017

2006200520042003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal deltagere

3492

4878 4896
4568

3343

4643 4717 4432
4131

6109

5249 5335

6627
6999

5711

2006200520042003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal arrangementssteder

30

37 37
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BILAG 7
Deltagerudviklingen for åbent vand-arrangementer i perioden 2006 – 2017

28

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fjordsvøm - Vejle 150 200 200 350 460 478 503 518 490 363 281 259

Odense Open Water 70 70

Amager Open Water 17 70 115 135 135 159 162 201 226 230 202 199

Christiansborg Rundt 260 500 600 1000 1100 1080 1105 2040 2502 2971 3306 3656

Krüger Stafetten 160 212 148 340 356 252 340 420

Silkeborg Open Water 25 50 60 100 79 106 101 109 106 89

Limfjordskrydseren 200 220 250 232 292 301 365 356 312 305 276

Randers Open Water 135 160 172 217 242 296 400 393 373 305

Vikinge Svøm - Roskilde 110 175 217 202 257 0 263 218 193

Holstebro Open Water 50 70 70 78 69 35 0 0 0

Open Water - Testsvømning 79 120 215 113 0 0

Århus Open Water 38 51 48 41 100 68 83 75

Esrum Open Water 240 253 300 201 193 245 275 270

Palmestranden Open Water 79 88 120 0 0

Herning Open Water 75 0 0 98 140 108

Rold Skov Open Water 100 115 99 193 186 196

Race by the Sculpture, Aarhus 156 166 151 134 106

Kolding Open Water 77 74 0 0

Sønderjysk Open Water 57 43 153 80

Sønderjysk Fjordcrossing 51 44

Mariagerfjord Open Water 91 0 0 0

DM/NM Open Water 126

522 1040 1320 2125 2921 3136 3533 5198 5339 5852 6073 6152
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BILAG 8 
 
DRUKNEULYKKER 2001 - 2015 
 
I 2015 døde 81 personer ved drukning i Danmark. Af disse skyldtes 34 en ulykke. Resten skyldtes 
især selvmord. Yderligere 11 danskere druknede i udlandet. 
 

 
Figuren viser, døde i drukneulykker 2001-2015. Antal og incidens pr. 100.000 danskere 
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BILAG 8
Drukneulykker 2001 – 2015, opdelt på hhv. rater pr. 100.000 befolkning og antal døde 

Som ovenstående illustrerer, døde 81 personer i 2015 ved drukning i 

Danmark. Af disse skyldtes 34 en ulykke. Resten skyldtes især selv-

mord. Yderligere 11 danskere druknede i udlandet.

Figuren viser, døde i drukneulykker 2001-2015. Antal og incidens pr. 

100.000 danskere

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed.

Copyright: Michael Vienø.
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MARKANT FALD I BADEULYKKER
I perioden 2001-2015 er 154 døde som følge af en badeulykke, heraf 2 

personer i 2015. Badeulykkerne fandt sted i hele landet, dog særligt 

ved den jyske vestkyst (se figur 1). Andelen af badeulykker ved vest-

kysten har dog været faldende de senere år.

De tre hyppigste steder for badeulykkerne var strand eller kyst (71 %) 

efterfulgt af svømmehaller og havnebade (12 %) og søer (7 %).  

Figur 1: Kort over fatale badeulykker i Danmark 2001-2015.
Kortet viser dødsfald pga. badeulykker blandt personer med fast bopæl i Danmark 
samt udlændinge druknet i Danmark. Tre badeulykker kunne ikke stedfæstes og 
fremgår derfor ikke på kortet.
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Figur 1 viser, hvor drukneulykkerne skete i 2015. Tre ulykker i badekar samt en enkelt ulykke på  
kendt sted er udeladt. 

Kortet viser dødsfald i forbindelse med fritidssejlads blandt personer med fast bopæl i Danmark 
samt udlændinge druknet i Danmark. 
 
Drukneulykker blandt børn i Danmark 
I alt er 53 børn, det vil sige personer under 18 år, døde som følge af en drukneulykke i perioden 
2001-2015. De hyppigste steder for drukneulykker for børn i aldersgruppen nul-fire år har været 
badekar og vandhuller nær hjemmet, såsom havnebassiner og fiskedamme. Børn i aldersgruppen 
fem-ni år er oftest druknet i forbindelse med badning ved kysten, i søer og i svømmebassiner, 
hvilket også gør sig gældende for de 10-14-årige. For de ældste i aldersgruppen, de 15-17-årige, 
er størstedelen af drukneulykkerne sket i forbindelse med færdsel på havn. 

I forhold til kønsfordelingen var drengene (83 pct.) langt mere udsatte end pigerne (17 pct.), når 
det gjaldt drukneulykker.  
 
I 2015 har ingen børn mistet livet som følge af drukning. De seneste års lave antal står i 
modsætning til begyndelsen af 00’erne, hvor der årligt var mellem fire og syv børn, der mistede 
livet i drukneulykker. 

 

  

Figur 2 viser, hvor drukneulykkerne skete i 2015. Tre ulykker i badekar samt en 
enkelt ulykke på kendt sted er udeladt.

DRUKNEULYKKER BLANDT BØRN I DANMARK
I alt er 53 børn, det vil sige personer under 18 år, døde som følge af 

en drukneulykke i perioden 2001-2015. De hyppigste steder for druk-

neulykker for børn i aldersgruppen nul-fire år har været badekar og 
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I forhold til kønsfordelingen var drengene (83 %) langt mere udsatte 

end pigerne (17 %), når det gjaldt drukneulykker. 

I 2015 har ingen børn mistet livet som følge af drukning. De seneste 

års lave antal står i modsætning til begyndelsen af 00’erne, hvor der 

årligt var mellem fire og syv børn, der mistede livet i drukneulykker.



TILLÆG: INTERNATIONALE 
SPORTSLIGE RESULTATER
SVØMNING 

EM JUNIOR 2017

SAMMENFATNING AF RESULTATER:

Antal svømmere 15 (5 drenge og 10 piger)

Antal starter 52 (50 individuelle starter og 2 holdkapstarter)

Antal personlige rekorder 21 svarende til 42 % af de individuelle starter. 

(Drenge: 10 svarende til 56 % - Piger: 11 svarende til 34 %)

Antal danske rekorder -

Antal danske juniorrekorder 5 fordelt på 2 forskellige svømmere:

 - Katrine Bukh Villesen, 200 meter fl y, 2:10.35

 - Katrine Bukh Villesen, 200 meter fl y, 2:09.53

 - Katrine Bukh Villesen, 200 meter fl y, 2:09.41

 - Katrine Bukh Villesen, 100 meter fl y, 0.59.15

 - Julie Kepp Jensen, 50 meter fri, 25.21

Antal semifi naler (top 16) 16 individuelle (12 ud af 15 svømmere sluttede i top 16 eller bedre)

Antal fi naler (top 8) 5 (5 individuelle starter og 0 holdkapstarter)

Følgende svømmere kvalifi cerede sig individuelt til fi naler:

 - Julie Kepp Jensen

 - Katrine Bukh Villesen

Antal medaljer 3 fordelt på 2 individuelle svømmere

- Katrine Bukh Villesen, guld på 100 meter fl y

- Katrine Bukh Villesen, guld på 200 meter fl y

- Julie Kepp Jensen, sølv på 50 meter fri
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WORLD EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2017
2017 World Championships Budapest - July 23-30 2017

Pre Meet Target: 

2 Medals/6 Finals (Acceptable results 1 Medal/4 Finals).

Came into the competition with 6 Top 24 entries; 4 Top 16 entries; 2 

Top 8 entries.

Finished with 7 Top 24 entries; 4 Top 16 entries; 4 Top 8 entries.

Pernille Blume:          100 free Bronze - 3 national records

                              50 free 4th - 2 national records

Emilie Beckmann:  50 fl y 10th

Rikke M. Pedersen:  11th 200 breast

                                           14th 100 breast

Women’s 4x100 Free Relay: 8th (Signe Bro; Sarah Bro; Emilie Beck-

mann; Pernille Blume).

Victor Bromer:  7th 200 fl y

Anton Ipsen:  12th 800 free Copyright: Michael Vienø.

EYOF 2017

SAMMENFATNING AF RESULTATER:

Antal svømmere 8 (2 drenge og 6 piger)

Antal starter 22 (19 individuelle starter og 3 holdkapstarter)

Antal personlige rekorder 8 svarende til 42 % af de individuelle starter.

(Drenge: 3 svarende til 50 % - Piger: 5 svarende til 38 %)

Antal danske rekorder -

Antal danske juniorrekorder 1: Thea Blomsterberg, 200 meter bryst, 2.28.15

Antal semifi naler (top 16) 7 individuelle (kun semifi naler i 50 og 100 meter) 

(7 ud af 8 svømmere sluttede i top 16 eller bedre)

Antal fi naler (top 8) 9 (6 individuelle starter og 3 holdkapstarter)

Følgende svømmere kvalifi cerede sig individuelt til fi naler:

- Arthur Dalén Ellegaard

- Karoline Barrett

- Thea Blomsterberg

Antal medaljer 4 fordelt på 2 individuelle svømmere og 1 holdkap:

- Thea Blomsterberg, guld på 200 meter bryst

- Karoline Barrett, sølv på 100 meter fri

- Thea Blomsterberg, bronze på 100 meter bryst

- Pigernes holdkap, bronze på 4 x 100 meter holdmedley
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KONKURRENCELIVREDNING
EJM, BELGIEN
200 meter forhindring

Sølv: Andreas Hansen

4 x 50 meter forhindring

Sølv: Danmark (Andreas Hansen, Jakob Juul, 

Matthias Mikkelsen, Rasmus Stenberg)

Surf race 

Bronze: Andreas Hansen

UDSPRING
NORDISKE MESTERSKABER, JÖNKÖPING
3. meter (Senior)

Sølv: Martin Christensen

Platform (Senior)

Sølv: Martin Christensen

1. meter (Junior)

Bronze: Jonas Madsen

ÅBENT VAND

NORDISKE MESTERSKABER, DANMARK 

10 KM (SENIOR)
Herrer:

Sølv: Peter Mandrup Madsen

Damer:

Sølv: Jackie Gade 

10 KM (JUNIOR)
Piger:

Guld: Jackie Gade 

Sølv: Lærke Toft Ruby

5 KM (SENIOR)
Herrer:

Bronze: Peter Mandrup Madsen

Damer:

Guld: Lærke Toft Ruby 

Sølv: Jackie Gade

Bronze: Helena Berg Wenk

7,5 KM (JUNIOR)
Drenge:

Guld: August Kirkeby

Sølv: Frederik Bojesen

Bronze: Frederik Jessen

7,5 KM (JUNIOR) 
Guld: Lærke Toft Ruby

Bronze: Helena Berg Wenk

TRYGFONDEN KYSTLIVREDNING 
(IRB HOLD)
EUROPÆISKE IRB MESTERSKABER – SEPTEMBER, TYSKLAND 

Bronze: Mens Rescue Tube

Bronze: Womens Single Race

EJM, BELGIEN
Sølv: Andreas Hansen, Rasmus Steenberg, Jacob Juul og Matthias 

Mikkelsen i 4 x 50 meter forhindring.

Sølv: Andreas Hansen i 200 meter forhindring.

Bronze: Andreas Hansen i Surf Race.

Det danske hold, som deltog i TrygFonden Kystlivredning i Belgien var:

•   Rasmus Stenberg, Gladsaxe Svømmeklub 

•   Jakob Juul, Elite Svøm Vejle

•   Andreas Hansen Elite Svøm Vejle 

•   Matthias Mikkelsen Kolding Svømmeklub

•   Anna Emilie Skjerning Hansen, Elite Svøm Vejle

Træner: Tom Heilmann Reches

Fra venstre: Andreas Hansen, Rasmus Steenberg, Jakob Juul, Matthias Mikkelsen. 
Copyright: Tom Heilmann Reches 

Fra venstre: Rasmus Steenberg, Jakob Juul, Andreas Hansen, Matthias Mikkelsen, Anna Emilie 
Hansen og Tom Heilmann Reches.
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Dansk Svømmeunion er en del af 
Danmarks Idrætsforbund


