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Hvad	  indstilles:	  	  
Holbæk	  Svømmeklub,	  Greve	  Svømmeklub,	  Tune	  IF	  Svømning,	  Ishøj	  Svømmeklub,	  Ringsted	  Svømmeklub,	  
AGFs	  Svømmeafdeling	  og	  Hillerød	  svømmeklub	  stiller	  forslag	  om	  en	  omfordeling	  af	  midler	  opnået	  i.f.m.	  
overskud	  fra	  afholdelse	  af	  mesterskaber.	  	  

	  Vi	  forslår,	  at	  overskuddet	  opdeles	  i	  to	  puljer:	  	  

1. 70%	  af	  overskuddet	  allokeres	  fortsat	  til	  landsholdsarbejdet	  (mod	  de	  nuværende	  100%)	  	  
2. 30%	  af	  overskuddet	  allokeres	  til	  en	  pulje	  til	  forbedring	  af	  næste	  års	  danske	  mesterskaber	  –	  ud	  fra	  

en	  fordeling	  der	  tilgodeser	  i	  prioriteret	  rækkefølge:	  	  
1. Danske	  Seniormesterskaber	  	  
2. Danske	  Juniormesterskaber	  	  
3. Danske	  Årgangsmesterskaber	  	  

Dvs.	  det	  nuværende	  tilskudsniveau	  til	  mesterskabsafholdelse	  suppleres	  med	  30%	  af	  overskuddet	  fra	  sidste	  
års	  mesterskabsafholdelse.	  

Hvad	  vil	  vi	  gerne	  opnå:	  
En	  udvikling	  og	  en	  forbedring	  af	  vores	  nationale	  mesterskaber,	  således	  at	  vi	  styrker	  stoltheden	  og	  prestigen	  
i	  at	  deltage	  ved	  disse	  mesterskaber	  –	  samt	  i	  højere	  grad	  på	  sigt,	  at	  kunne	  tiltrække	  publikum	  og	  sponsorer	  
til	  sporten.	  

Vi	  oplever	  tiden	  er	  inde	  til	  at	  revurdere,	  hvordan	  vi	  generelt	  afholder	  mesterskaber.	  	  

De	  mere	  end	  2000	  danske	  konkurrencesvømmere	  har	  fortjent	  at	  opleve	  et	  løft	  i	  afholdelsen	  af	  de	  nationale	  
mesterskaber.	  Disse	  svømmere	  betaler	  for	  deltagelse	  og	  vi	  finder	  det	  naturligt,	  at	  en	  del	  af	  overskuddet	  
også	  kommer	  de	  svømmere	  til	  gode	  i	  form	  af	  super	  gode	  rammer	  og	  en	  endnu	  mere	  professionel	  afvikling	  -‐	  
det	  er	  jo	  reelt	  dem,	  som	  er	  bidragsyderne	  til	  overskuddet.	  

Ved	  at	  oprette	  en	  pulje,	  øremærket	  til	  afvikling	  af	  danske	  mesterskaber,	  ser	  vi	  følgende	  muligheder:	  	  

• Styrkelse	  af	  rammerne	  for	  afvikling	  i	  form	  af	  evt.,	  leje	  af	  lys-‐og	  lyd	  anlæg	  (Esbjergs	  valg	  i	  2016)	  	  
• Betaling	  for	  en	  dygtig	  speaker	  for	  at	  intensivere	  stemningen	  i	  hallen,	  (GTIs	  valg	  i	  2017)	  	  
• Større	  tilskud	  til	  arrangerende	  klub/foreningen,	  således	  at	  flere	  klubber	  tilskyndes	  til	  at	  arrangere	  

mesterskaber	  -‐	  frem	  for	  at	  fokusere	  entydigt	  på	  egne	  invitationsstævner.	  
• Eventuelt	  præmiepenge	  (til	  seniormesterskaberne)	  
• Mindre	  løntilskud	  til	  stævnelederen,	  som	  anvender	  mere	  end	  100	  frivillige	  timer	  frem	  mod	  stævnet	  

–	  og	  som	  går	  langt	  ud	  over	  hvad	  vedkommende	  normalt	  laver	  i	  foreningen.	  

Det	  skal	  understreges,	  at	  forslaget	  alene	  går	  på	  en	  anden	  allokering	  af	  overskuddet.	  Hvordan	  pengene	  
bruges	  ifht.	  forbedring	  skal	  bero	  på	  en	  ansøgning	  fra	  de	  arrangerende	  klubber,	  vedlagt	  ansøgningen	  om	  
afholdelsen	  af	  mesterskabet.	  



Hvordan	  skal	  modellen	  fungere:	  	  

1. Ansøgningen	  om	  tildeling	  af	  midler	  fra	  puljen	  skal	  altid	  godkendes	  af	  sportsafdelingen	  før	  
udbetaling	  kan	  ske.	  	  
	  

2. Midler,	  som	  ikke	  anvendes,	  overføres	  de	  til	  næste	  års	  pulje	  og	  i	  så	  fald	  er	  det	  sportsafdelingen,	  der	  
beslutter,	  hvordan	  de	  skal	  bruges	  -‐	  enten	  øremærket	  ét	  specifikt	  mesterskab	  eller	  tilbage	  til	  den	  
generelle	  pulje	  	  	  
	  

3. Det	  samlede	  bidrag	  fra	  mesterskabsafholdelse	  til	  landsholdsarbejdet	  vil	  dreje	  sig	  om	  30%	  af	  typisk	  
mellem	  800.000	  og	  900.000	  -‐	  dvs.	  i	  alt	  typisk	  240.000-‐270.000.	  Denne	  sum	  overgår	  til	  
mesterskaberne	  det	  følgende	  år,	  så	  man	  aldrig	  bruger	  penge,	  der	  ikke	  er	  tjent.	  Samtidig	  vil	  man	  i	  
god	  tid	  have	  overblik	  over,	  hvilke	  muligheder	  der	  er	  for	  at	  forbedre	  mesterskabet.	  	  
	  

4. De	  30%	  af	  overskuddet	  (typisk	  250.000)	  fordeles	  derefter	  med	  følgende	  fordelingsnøgle:	  
• 20%	  DM	  kortbane	  senior	  (Dvs.	  typisk	  et	  ekstra	  tilskud	  på	  20%	  X	  250.000	  =	  50.000)	  
• 20%	  DM	  langbane	  senior	  
• 15%	  DM	  kortbane	  junior	  
• 15%	  DM	  langbane	  junior	  
• 10%	  DM	  kortbane	  årgang	  
• 10%	  DM	  langbane	  årgang	  
• 10%	  regionale	  mesterskaber	  (Sportsafdelingen	  vælger	  forbedringer/prioriteringer	  ifht.	  

regionale	  mesterskaber	  bredt)	  

Konsekvens	  ved	  omfordeling	  	  
Det	  er	  åbenlyst,	  at	  såfremt	  det	  besluttes	  at	  foretage	  en	  omfordeling	  af	  overskuddet,	  vil	  der	  være	  lidt	  
færre	  midler	  til	  landsholdsarbejdet	  end	  i	  dag,	  hvor	  overskuddet	  jo	  går	  100%	  til	  dette	  arbejde.	  

Intentionen	  er	  ikke	  at	  forringe	  vilkårene	  for	  landets	  absolut	  bedste	  svømmere,	  men	  tilgodese	  de	  mange	  
konkurrencesvømmere,	  som	  jo	  også	  udgør	  morgendagens	  top	  svømmere	  i	  Danmark.	  Vi	  er	  derfor	  
indstillet	  på,	  at	  konsekvensen	  kan	  blive,	  at	  klubber	  med	  landsholdssvømmere	  skal	  bidrage	  med	  en	  
større	  andel	  af	  egenbetaling	  fra	  klubberne	  til	  aktiviteterne.	  	  

Andre	  mulige	  løsninger	  kunne	  være	  at	  arbejde	  på	  at	  øge	  sponsorindtægterne	  eller	  alternativt,	  at	  re-‐
tænke	  aktivitetsniveauet.	  	  


