
 

BESTYRELSENS 
SKRIFTLIGE 
BERETNING 2018



2

Co
py

ri
gh

t: 
M

ic
ha

el
 V

ie
nø



3

INDHOLD

DANSK SVØMMEUNIONS BESTYRELSE
Lars R. Aa. Jørgensen formand
Danielle Keller næstformand
Jes Gydesen økonomiansvarlig
Lars Warm medlem
Stine Simone Simonsen medlem
Victor Valore medlem
Ide Kristine Kromann medlem
Allan Nyhus medlem

Forsidefoto: Landsholdssvømmerne blev Respekt for vand ambassadører 
i 2018. I september var der samling, hvor fokus var på livredning. 
Copyright: TrygFonden

INDLEDNING  ....................................................................................  5
Økonomi ............................................................................................  5
Svømningens betydning i Danmark  ...............................................  5
Dansk svømning værner om idrættens integritet  .........................  5
Det gode svømmeliv .........................................................................  6
Dansk Svømmeunion vil være drivkraft for udviklingen  
af disciplinerne .................................................................................  6
De sportslige discipliner  ..................................................................  7
Dansk Svømmeunion har tilbud til danskerne i alle livets faser  ..  8
Dansk Svømmeunion vil give alle børn og unge en god start  
på et langt svømmeliv ......................................................................  9
Samarbejde – vi gør det ikke alene ..................................................  9
Dansk Svømmeunion vil være en åben og samfundsansvarlig  
organisation ......................................................................................  10
Elitesvømning – fra stolte resultater til nye fælles ambitioner  ....  12
Faciliteter – bedre fysiske rammer for svømning og  
vandaktiviteter .................................................................................  19
Respekt for vand ...............................................................................  19
TrygFonden Kystlivredning  ............................................................  21

TAK FOR 2018  .................................................................................  23

BILAG ................................................................................................  24
Bilag 1: Afholdte kurser i perioden  2015-2018 ..............................  24
Bilag 2: Dansk Svømmeunions tilstedeværelse på de  
sociale medier i 2018 ........................................................................  24
Bilag 3: Medlemsudvikling i tal for Dansk Svømmeunion i  
perioden 2001-2017 ..........................................................................  25

Bilag 4: Medlemsudvikling i tal for sportslige discipliner i  
perioden 2009-2017 (kilde: DIF)  .....................................................  26
Bilag 5: Udviklingen på AquaCamp 2006 - 2018 fordelt på antal  
deltagere, klubber og camps ............................................................  26
Bilag 6: Oversigt over udviklingen i antal deltagere i  
Den Store Svømmedag 2003 - 2018 .................................................  27
Oversigt over udviklingen i antal arrangementssteder i  
Den Store Svømmedag 2003 – 2018 ................................................  27
Bilag 7: Deltagerudviklingen for åbent vand-arrangementer i  
perioden 2006-2018 ..........................................................................  28
Bilag 8: Deltagerudviklingen for Aquaclinic i  
perioden 2012 - 2018 ........................................................................  29
Bilag 9: Drunkneulykker 2001 - 2016 ..............................................  30

TILLÆG: INTERNATIONALE SPORTSLIGE RESULTATER  .........  32
Svømning  .........................................................................................  32
TrygFonden Kystlivredning .............................................................  34
Livredning .........................................................................................  34
Udspring ............................................................................................  34

Co
py

ri
gh

t: 
M

ic
ha

el
 V

ie
nø



4

Co
py

ri
gh

t: 
vi

ld
m

ed
fo

to
.d

k 
/ T

ri
ne



5

INDLEDNING

Dansk Svømmeunion har i 2018 igen oplevet et år med et højt  

aktivitetsniveau, medlemsvækst i klubberne, sportslig succes og en 

fornuftig økonomi. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi grundlæggen-

de er nået i mål med vigtige parametre og milepæle. Retningsgivende 

for bestyrelsens arbejde er Dansk Svømmeunions politiske program, 

og i nærværende beretning vil der blive taget udgangspunkt i dette. 

Det har været år 1 med ny formand, ny økonomiansvarlig og to helt 

nye medlemmer. De nye kræfter kombineret med de erfarne, har vist 

sig at være en handlekraftig kombination, og Dansk Svømmeunion 

kan bryste sig af diversitet i den højeste ledelse. Naturligvis er der  

altid noget, man kan blive bedre til, men denne beretning vil  

forhåbentlig vise, at Dansk Svømmeunion hele tiden arbejder på at 

følge med tiden, tænker proaktivt i forhold til produktudvikling  

samt servicerer klubberne på professionel og engageret vis.

ØKONOMI
Det realiserede årsresultat for regnskabsåret 2018 for Dansk Svømme-

union er et overskud på 1.124 t.kr. Årsresultatet vurderes som til-

fredsstillende. Egenkapitalen udgør ved årets udgang i alt 4.998 t.kr. 

Budgettet for regnskabsåret 2019 er et underskud på 359 t.kr. 

SVØMNINGENS BETYDNING I DANMARK
Af det politiske program fremgår det, at svømning som sport og 

vandsikkerhed skal styrkes. Som det tredje største specialforbund i 

Danmarks Idrætsforbund har vi en stor forpligtelse til at drifte,  

udvikle og værne om alle vores discipliner: udspring, svømning,  

vandpolo, kunstsvømning, åbent vand og livredning. Herudover 

har vi et ansvar for idrættens udvikling i Danmark – vi skal løse 

samfundsgavnlige indsatser. Vi skal sikre indflydelse via politisk 

lobbyvirksomhed - både i forhold til idrættens organisationer, men 

også i forhold til kommuner og staten. 2018 har været et år, hvor vi 

har arbejdet med alt dette inden for de rammer og ressourcer, som vi 

har til rådighed. 

Bestyrelsen støtter op om Danmarks Idrætsforbunds og Team  

Danmarks politik, strategier og målsætninger. Samarbejdet har i  

2018 igen været præget af åbenhed og velvilje. Vi udfordrer hinanden 

på en respektfuld måde. 

Vores vision, ’Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation’, har 

været pejlemærke for alle vores aktiviteter i tidligere og den nuvæ-

rende bestyrelse siden 2002. Visionen er grundlaget for det politiske 

program og de målsætninger, vi sætter os. 

Denne beretning vil forhåbentlig vise, at også i 2018 har vi udviklet 

og forandret os i forhold til en lang række projekter og aktiviteter til 

gavn for vores klubber. Mange projekter er målgruppeorienteret. 

Træneruddannelse er et eksempel på dette. Vi har løftet trænerud-

dannelsen markant i 2018. Et andet projekt, der er langt bredere, og 

har vidtrækkende tråde ud i hele Danmark, er projektet Respekt for 

vand, der er et samarbejde med TrygFonden. Dette projekt omfatter 

alle svømmeklubberne, men er også målrettet alle danskere. Projektet 

blev indledt med en lancering ved EM i december 2017 i Royal Arena, 

og i 2018 har vi prioriteret at få den interne kommunikation på plads. 

Det har været prioriteret at klæde landsholdssvømmerne på til at 

være Respekt for vand-ambassadører. Med henblik på at fastlægge 

konkrete (Respekt for vand) målsætninger, har vi udført en under-

søgelse i svømmeklubberne, der handler om, hvor meget livrednings-

hold og -aktiviteter fylder i svømmeklubberne. Analysen var ved årets 

udgang ikke færdig, men er i skrivende stund ved at blive bearbejdet, 

så vi kan sætte konkrete mål for Respekt for vand-projektet. 

DANSK SVØMNING VÆRNER OM 
IDRÆTTENS INTEGRITET
 Det er vores holdning, at svømning skal kunne rumme alle, og vi  

accepterer ingen form for diskrimination. Alle skal have mulighed 

for at dyrke svømning uanset køn, alder, etnisk og social baggrund, 

religiøs overbevisning eller seksuel observans. Det er flotte ord, og 

rent konkret har vi arbejdet videre med projektet, Alle skal lære at 

svømme. Vi har arbejdet på og lobbyet for, at alle skoler skal have 

skolesvømning på programmet. 
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DET GODE SVØMMELIV
Dansk Svømmeunion vil skabe større og stærkere klubber via  
projekter, der skal understøtte klubberne på forskellig vis 
 

IMPLEMENTERING AF E-LÆRING
I 2018 er E-læring blevet implementeret på den nye Svømningens 

Grunduddannelse. Implementering er sket i faser, og vi er ved  

udgangen af 2018 cirka 80 % i mål med implementeringen i forhold 

til de krav, vi stiller til systemet. De sidste cirka 20 % forventer vi at 

nå i mål med i første kvartal af 2019. 

E-læring har vist sig at være en succes i den nye Svømningens 

Grunduddannelse, så selv om implementeringen i forhold til de krav 

vi stiller til systemet ikke er 100 % endnu, er der enighed fra både 

deltagere og undervisere på uddannelsen om, at der har været et 

væsentligt fagligt løft.

KORTLÆGNING AF KLUBBER MED DET STØRSTE  
UDVIKLINGSPOTENTIALE
I sommeren 2018 påbegyndte vi arbejdet med Members 1st, der er et 

webbaseret dialog- og rapporteringsværktøj, specielt udviklet med 

danske svømmeklubber for øje. Værktøjet består af to dele: 

• Et webbaseret spørgeskema, som alle klubbens medlemmer  

får tilsendt og bedes besvare. 

• Et ’dashboard’, hvor klubben kan følge med i medlemmernes  

oplevelse af klubben.

Members 1st har til formål at hjælpe svømmeklubber med at komme  

i dialog med klubbens medlemmer ved at spørge til medlemmernes 

oplevelser i klubben. Systemet giver klubberne mulighed for at 

arbejde analytisk, strategisk og vidensbaseret, for derved at kunne 

udvikle sig og skabe de bedste oplevelser for klubbernes medlemmer.

DANSK SVØMMEUNION VIL VÆRE 
DRIVKRAFT FOR UDVIKLINGEN AF 
DISCIPLINERNE

UDBREDELSE AF TA’ SPRINGET
I den første weekend af marts blev der afsluttet et kursusforløb med 

Aars Svømmeklub og Hobro Svømmeklub. Siden er selve kursusfor-

løbet blevet sat i bero, fordi det ikke er muligt at oprette et kursus 

med nok deltagere til, at det kan løbe rundt økonomisk. I stedet har 

vi valgt at udnytte erfaringerne fra Ta’ Springet og inddrage det 

i udviklingen af Aqua+ projektet. For eksempel er klubbesøgene i 

Ta’ Springet blevet en fast del af Aqua+ Leg og lær. Det betyder, at 

interesserede klubber kan tilbydes et mindre forløb med intro til 

udspring. Målet er, at dette på sigt kan skabe grobund for afholdelse 

af kursusforløb for flere klubber. En anden udløber af Ta’ Springet er, 

at disciplinudvalget i udspring har afviklet en træningsweekend for 

både etablerede og nye klubber, trænere og udspringere. Således, at 

de nye i flokken har kunnet lære af de mere etablerede.

UDSPRING ELITEPROJEKT
Der arbejdes fortsat på at bringe vores bedste udspringer, Martin B. 

Christensen, frem mod det internationale seniorniveau. 2018 har 

desværre været et år med skader - og heraf følgende komplikationer 

for de planlagte aktiviteter. Siden sommerferien har der dog været 

et fint sammenhængende forløb, hvor Martin og hans træner, Yakov 

Munkebo, har kunnet arbejde med nye elementer, der samlet set brin-

ger sværhedsgraden på Martins serie op på det nødvendige niveau.

Projektet kompliceres af, at mange træningspas må flyttes til 

udlandet for at have de nødvendige faciliteter til rådighed. Martin 

afsluttede 2018 med sølv til de nordiske mesterskaber.

IMPLEMENTERING AF ÅBENT VAND STRATEGI
Med Dansk Svømmeunions åbent vand strategi 2016-2020 har en  

af de primære målsætninger været at få godkendt åbent vand- 

svømning som aktivitet under Danmarks Idrætsforbund (DIF).  

I efteråret 2018 lykkedes det at nå op på over 1.000 registrerede 

åbent vand-svømmere. Vi fik ligeledes godkendt åbent vand-svøm-

ning som officiel DIF-aktivitet. Denne godkendelse medfører, at vi 

nu kan afholde officielle DIF danske mesterskaber, at vi får en større 

økonomi til at udvikle åbent vand, og at vi i det hele taget får den 

officielle anerkendelse, som disciplinen fortjener. Vi har også indfriet 

målsætningen om at højne niveauet på afviklingen af DM i åbent 

vand-svømning via uddannelse af officials og nedsættelse af en 

åbent vand-arbejdsgruppe. Denne gruppe er med i planlægningen af 

DM åbent vand-sæsonen.

AQUA INSPIRATION
Aqua Inspiration blev afviklet for anden gang den 27. - 28. oktober,  

i et tæt samarbejde mellem DGI Svømning og Dansk Svømmeunion.  

Konferencen var igen i år en succes med 380 deltagere fordelt på 

fire spor weekenden igennem. Ligesom i 2017 kunne deltagerne 

vælge sig ind på omkring 85 praktiske og teoretiske oplæg, fordelt 

på fire spor: Børn og unge-sporet, voksen-sporet, talent-sporet samt 

leder-sporet. I år deltog 50 ledere fra svømmeklubber over hele landet 

på ledersporet – en ny rekord. DGI Svømning og Dansk Svømmeunion 

er utrolig glade for den opbakning, som konferencen har fået fra de 

danske svømmeklubber.

MEMBERS 1ST
Fra individuelle oplevelser til fælles viden



7

DE SPORTSLIGE DISCIPLINER 
KUNSTSVØMNING
Udvalget oplever en god opbakning til vores fastholdelsesinitiativer. 

Synkroniaden, som er den store årlige fællestræningslejr for alle 

niveauer, samt Jyllands- og Sjællandshold og udlandsture for de dyg-

tigste af pigerne er alle initiativer, der giver stor værdi for klubberne. 

Der er i årets løb blevet uddannet endnu en FINA-dommer, og det er 

planen at uddanne yderligere en til to dommere i 2019. Således er der 

kontinuerligt kvalificerede personer til at dømme ved udenlandske 

stævner samt muligheden for at undervise dommerne herhjemme. 

Sidst, men ikke mindst er det et hovedfokus at gøre os mere synlige  

i det sportslige hverdagsbillede for at øge kendskab, viden og ekspo-

nering af vores sport. I det omfang det er muligt for klubberne del-

tager vi i forskellige opvisninger rundt omkring i landet. Tre klubber 

havde desuden valgt at indsende videoer til Kræftens Bekæmpelses 

landsindsamling på TV. 

LIVREDNING
Ligesom de sidste par år har vi i år oplevet, at flere begynder at dyrke 

og gå til livredning. Dette kan vi blandt andet se ved DM i bassin- og 

havlivredning, hvor vi de seneste år har fået flere og flere deltagere, og  

igen i år slog vi deltagerrekorden fra tidligere. Det er en rigtig dejlig 

fremgang, og vi håber meget, at den vil fortsætte fremover. I år har 

vi ud over en stor tilslutning til de nationale stævner også oplevet en 

stigende interesse for at kunne deltage i internationale livrednings-

stævner for juniorer. 

For første gange i mange år lykkedes det Danmark at sende et fuldt 

hold til EJM i livredning. EJM blev afholdt i september i Irland. Det 

blev et vellykket EJM, og selvom de fleste på holdet var nye i sporten, 

kom holdet hjem med rigtig flotte resultater. Det blev til fire medaljer  

(1 guld, 2 sølv, 1 bronze) og rigtig mange flotte rekorder. I år foregik 

VM i livredning i Adelaide, Australien i slut november. Det danske 

hold bestod af fire herrer, som specielt klarede det imponerende ved 

de indendørs løb. Her blev det til  en junior verdensrekord til Andreas 

Hansen (Vejle Svømmeklub) og to nordiske rekorder i holdkapper. 

VANDPOLO 
En stor del af det forgangne år er blevet brugt på at beskrive en ny  

organisering, der forhåbentligt kan tiltrække flere frivillige til 

opgaver i dansk vandpolo. Der er i øjeblikket alt for få hænder til at 

kunne løfte den opgave, det vil være at udvikle vandpolosporten i 

de kommende år. Det er hensigten at præsentere arbejdet på årets 

dialogmøde i forbindelse med generalforsamlingen i 2019. 

I februar var de største klubber samlet for at drøfte tiltag, der skal 

sikre respekt og god opførsel - særligt i forbindelse med kampene i  

1. division. Bestyrelsen har indskærpet, at vi ikke vil tolerere usports-

lig opførsel.  

Henover året har udvalget og vandpolomiljøet deltaget i udvikling af 

Minipolo. Konceptet er nu på plads og på vej ud til klubber, der gerne 

vil lege med bold i vand. Forhåbentligt noget, der kan føre til flere 

vandpolohold på den lange bane. 
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DANSK SVØMMEUNION HAR TILBUD TIL 
DANSKERNE I ALLE LIVETS FASER

København Svømmer var paraply for en række indsatser frem mod 

EM i svømning i december 2017. Fra starten af 2018 blev disse initi-

ativer videreført i sammenhæng med Aqua+ og Bevæg dig for livet 

visionsprojektet. 

Med afsæt i evaluering fra 2017 har Crawlfit gennem hele 2018 været 

under udvikling i takt med, at projektets retning er blevet afklaret. 

Hjemmesiden Crawlfit.dk er lanceret og spiller i dag sammen med 

tavler og programmer. Kombinationen af fysiske tavler og hjemme-

siden betyder, at vi kan tilbyde en mere dybdegående vejledning til 

brugeren, blandt andet via video. På samme måde giver hjemmeside 

og tavler mulighed for at målrette kommunikationen omkring træ-

ningstilbud, arrangementer med mere - direkte fra Dansk Svømme-

union - eller fra vores kommende partnere i klubber og kommuner/

svømmehaller.

Fra starten af 2019 kickstartes visionsprojektet Bevæg dig for livet 

- Svømning. Projektet er et samarbejde mellem DGI Svømning og 

Dansk Svømmeunion, der har til formål at få flere voksne medlemmer 

i de danske svømmeklubber, samt aktivere flere voksne motionister 

i svømning. En arbejdsgruppe har i hele 2018 arbejdet på at klargøre 

projektet og skaffe de nødvendige ressourcer hertil. 

VIDEREUDVIKLING AF DEN STORE SVØMMEDAG
Søndag den 7. oktober blev Den Store Svømmedag afholdt for 29. 

gang. Den Store Svømmedag er en af de ældste aktiviteter i Dansk 

Svømmeunion, så det er dejligt at se, at det stadig er en dag, som flere 

og flere svømmeklubber og -haller prioriterer at afholde. 37 svømme-

klubber og -haller deltog, og heldigvis var der rigtig mange - præcis 

5.711 personer - der deltog i den landsdækkende svømmebegivenhed. 

I alt blev der svømmet 7.355.228 meter i svømmehallerne – inklusive 

svømmehallen i Nuuk på Grønland. 

Den Store Svømmedag er et landsdækkende breddearrangement, 

som har til sigte at engagere både svømmeklubber og -haller - helst 

i et samarbejde - i afviklingen af arrangementet. For klubberne giver 

det mulighed for at komme i dialog med deltagerne og eventuelt nye 

medlemmer. Nogle svømmeklubber bruger også dagen som et spon-

sorstævne. På Den Store Svømmedag 2018 sponsorerede Rema 1000 

frugt til alle deltagere. 

VIDEREUDVIKLING AF TRYGFONDEN CHRISTIANSBORG RUNDT
TrygFonden Christiansborg Rundt 2018 var atter et stort tilløbsstykke 

for deltagere og tilskuere. Vi satte således også i år deltager rekord  

med knap 4.200 tilmeldte, og dertil kom mellem 8.000-10.000 tilskuere. 

Det er en stor glæde at se, at eventen fortsætter med at have en så 

massiv opbakning, og at det endda fortsat bliver til rekorder, hvad 

deltagerantallet angår. På den måde er eventen med til at synliggøre, 

hvor populær åbent vand-svømning er i den brede befolkning, og sam-

tidig kan eventen måske være med til at få endnu flere motionister 

til at blive nysgerrige efter at forsøge sig med åbent vand-svømning. 

Således er TrygFonden Christiansborg Rundt en flot og væsentlig  

ambassadør, hvad angår arbejdet med at udbrede kendskabet til 

åbent vand-svømning i såvel klubber som i befolkningen generelt.

For fjerde år i træk afholdte vi først på dagen LEN European  

Open Water Cup, og også her blev der sat ny deltagerrekord med  

34 deltagere fra otte forskellige lande.
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DANSK SVØMMEUNION VIL GIVE ALLE 
BØRN OG UNGE EN GOD START PÅ ET 
LANGT SVØMMELIV

FASTHOLDELSE AF TWEENS
Dansk Svømmeunions indsats i forhold til fastholdelse af tweens 

er forankret i Projekt Aqua+, der er et fireårigt projekt støttet af 

Nordea-fonden med 5,5 millioner kroner. Projektet udgøres af 

Aqua+tweens og Aqua+voksne. Første del af Aqua+ undervisnings-

materialet, ’Leg og lær’, blev publiceret i december 2018. Leg og 

lær-materialet er udarbejdet med inspiration fra disciplinerne 

udspring, kunstsvømning og vandpolo, og er niveauinddelt, så det er 

muligt at anvende på forskellige hold og niveauer i svømmeskolen. 

Aktiviteterne er designet således, at de understøtter deltagernes 

udvikling af grundfærdighederne, så de lærer at begå sig i vand og 

at svømme. Undervisningsmaterialet er gratis for klubberne, og kan 

enten downloades eller fremsendes (trykt på vandskyende papir). 

Leg og lær-materialet er blevet taget godt imod af klubberne, og  

15 klubber har i skrivende stund bestilt materialet på tryk. 

IMPLEMENTERING AF SVØMNING TIL SKOLE OL
Klassen Svømmer Langt har gennem en håndfuld år været en fast del 

af svømmeundervisningen på en del af landets grundskoler. I 2016 

blev aktiviteten en del af Skole OL for 4. og 5. klassetrin. Skole OL er 

Danmarks officielle olympiske skoleaktivitet med klassekonkurren-

cer i forskellige sportsgrene for 4. - 7. klassetrin.

I dag er svømning en fast del af Skole OL-programmet. I 2018 deltog 

mere end 5.000 elever i Skole OL Svømning – enten via deltagelse i 

konkurrencer i egen svømmeundervisning eller via deltagelse i et 

lokalstævne, arrangeret i samarbejde med en lokal svømmeklub. 

Landets 20 bedste henholdsvis 4. og 5. klasser kvalificerede sig til  

det store finalestævne i juni måned i Aarhus.

MARKEDSFØRING AF AQUACAMP
2018 var det 15. år for REMA 1000 AquaCamp, og Dansk Svømme-

union er stolt 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 udvik-

lingskonsulenter flere klubber landet over under afvikling af Aqua-

Camp og ser, hvordan instruktørerne i klubberne aktiverer børnene 

på mange forskellige, sjove, lærerige, kreative og alternative måder.

I 2018 har der været et styrket fokus på markedsføring af konceptet 

REMA 1000 AquaCamp med henblik på at få flere klubber til at 

arrangere camps for børn i alderen 7-12 år. I lighed med tidligere år 

har vi også i 2018 sendt mail til samtlige klubber for at præsentere 

konceptet, og den gode idé at tilbyde aktiviteter for børn i såvel  

sommerferien som i de mindre ferier. Derudover er en præsentation  

af konceptet en fast bestanddel af konsulenternes præsentation, når 

de besøger klubberne rundt om i landet.

I 2018 deltog 5.163 børn i alderen 7-12 år på en REMA 1000 Aqua 

Camp et sted i Danmark. 52 klubber afholdte 114 camps – fordelt på 

henholdsvis vinterferie, påskeferie, sommerferie og efterårsferie. 

SAMARBEJDE – VI GØR DET IKKE ALENE
Dansk Svømmeunion vil udfordre, styrke og udvikle klubberne

SAMARBEJDE MED DGI/KURSUSSAMARBEJDE OG VISIONS-
PROJEKT
2018 har været året, hvor vi har lanceret Svømningens Grundud-

dannelse, som den første uddannelse i samarbejde med DGI. Samlet 

set har vi i 2018 kørt 24 uddannelser, hvor 16 af dem har været i 

samarbejde med klubberne. Dette har resulteret i, at 469 deltagere er 

påbegyndt Svømningens Grunduddannelse. For at kunne løfte opga-

ven, har vi i fællesskab med DGI efteruddannet 40 undervisere. 

2018 blev også året, hvor den nye Hjælpeinstruktøruddannelse så 

dagens lys. Udviklingen af den nye uddannelse er foregået i perioden 

fra sommeren 2017 til sommeren 2018 i en fælles arbejdsgruppe med 

konsulenter fra DGI og Dansk Svømmeunion. Allerede på det første 

halvår i efteråret 2018 har mere end 300 hjælpeinstruktører gennem-

ført den nye uddannelse.

Uddannelsen udbydes såvel offentlige som inhouse uddannelser i de 

enkelte medlemsklubber. Hvis man som klub gerne vil have uddannet 

sine hjælpeinstruktører, skal man blot rette henvendelse til kursusaf-

delingen i Dansk Svømmeunion - eller til den regionale konsulent.
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DANSK SVØMMEUNION VIL VÆRE EN ÅBEN 
OG SAMFUNDSANSVARLIG ORGANISATION

DANSK SVØMMEUNIONS KOMMUNIKATIONSKANALER
Mange aktiviteter og mange målgrupper kræver differentierede 

former for kommunikation. En organisation af Dansk Svømme- 

 unions størrelse har mange interessenter - interne som eksterne  

- at kommunikere med. Disse favner eksempelvis medlemsklubber, 

disciplinledere, frivillige, ansatte, idrætspolitiske beslutningstagere 

og kommercielle samarbejdspartnere. Meget forskellige målgrupper,  

som kræver forskellige former for kommunikation. Det være sig  

trykte foldere, direct mails til medlemsklubber, pressemeddelelser  

og - ikke mindst - opslag på hjemmesider og de sociale medier.

Dansk Svømmeunion har også i 2018 haft to aktive hjemmesider  

i brug. Den ene hjemmeside er unionens organisationssite - 

www.svoem.org - som er hjemmesiden, der indeholder praktiske  

og formelle informationer, som især klubberne har brug for i for- 

skellige sammenhænge. SvømmeSport - www.svoem.dk er Dansk  

Svømmeunions rene nyhedssite, som udelukkende fokuserer på 

nyheder fra dag til dag samt områderne high performance svømning, 

high performance udspring, åbent vand-svømning og konkurrence-

livredning. I 2018 er det besluttet, at det ikke længere er hensigts-

mæssigt med to hjemmesider, og at de to sites vil blive lagt  

sammen.      

STATISTIK PÅ DANSK SVØMMEUNIONS HJEMMESIDER OG  
SOCIALE MEDIER I 2018
Dansk Svømmeunion har gjort besøgstallene op for de to hjemme-

sider samt brugen af de sociale medier, der administreres centralt  

af Dansk Svømmeunion, for året 2018. Se bilag 2, side 25.

SAMARBEJDE MED NOVO NORDISK OM AQUAFIT
Novo Nordisk AquaFit er Dansk Svømmeunions samarbejdsprojekt 

med landets Julemærkehjem. Projektet har kørt siden sommeren 

2016 og har haft til formål:

1.	 at	opkvalificere	svømmeundervisningen	på	Julemærke	hjemmene	

samt	skabe	glæde	og	begejstring	ved	leg,	læring	og	udvikling	i	vand	

blandt børnene.

2.	 at	opfordre	børn	på	Julemærkehjem	til	at	begynde	til	en	vand

aktivitet i deres lokale svømmeklub efter endt ophold.

I foråret 2018 blev der afholdt aktivitetsdage i svømmehaller på fire 

af de i alt fem Julemærkehjem. I alt 168 børn og 21 pædagoger deltog. 

I sommeren 2018 blev der afholdt livrednings- og stranddage på alle 

fem Julemærkehjem. Her deltog i alt 198 børn og 26 pædagoger. Fokus 

var på teoretisk og praktisk undervisning i førstehjælp samt livred-

ning i åbent vand for både børn og voksne. Ydermere gennemførte fire 

pædagoger på Julemærkehjemmet Hobro Åbent vand-underviserprø-

ven. Samarbejdet med pædagoger og – ikke mindst – de mange børn, 

er forløbet rigtig godt. Over hele linjen har der været stor motivation 
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og interesse for de aktiviteter, som er blevet gennemført i både svøm-

mehaller og på strande – og altid i følgeskab med latter og godt humør.

Ovenstående har ført til, at 72 børn i løbet af 2018 har udvist særlig 

interesse for vandaktiviteter, og derfor har fået tilsendt et Novo  

Nordisk svømme-startkit (bestående af badehætte, svømmebriller, 

taske, håndklæde og drikkedunk). Alle forældre til de 72 børn er 

desuden kontaktet med henblik på vejledning i forhold til at finde et 

svømmetilbud til deres barn. Således er vi langt over projektets mål-

sætning om, at 5 % af de i alt 750 børn, der årligt er på Julemærke-

hjem, viser interesse for vandaktiviteter. Projektet afsluttes i sin 

nuværende form i vinteren 2019, når alle fem Julemærkehjem har 

haft endnu en aktivitetsdag i svømmehallen. 

SAMARBEJDE MED PARASPORT DANMARK
I januar 2018 afholdt Dansk Svømmeunion og ParaSport Danmark 

et fælles seminar, hvor fremtiden for parasvømning var på dags-

ordenen. I Dansk Svømmeunions politiske program fremgår det, at en 

organisatorisk samkøring af de to organisationer er målsætningen. 

På seminaret i januar blev de første skridt i denne retning taget. 

Efterfølgende er der arbejdet på en fælles projektbeskrivelse, der 

beskriver de kommende skridt på vejen imod et mere forpligtende 

samarbejde, der skal godkendes politisk af bestyrelserne for begge 

organisationer i foråret 2019.    

SAMARBEJDE MED MARY FONDEN - ANTIBULLI SVØMNING
Hvert sjette barn oplever udelukkelse, drillerier og mobning til deres 

fritidsaktivitet, og næsten hvert tiende barn er stoppet til en fritids-

aktivitet på grund af mistrivsel. Derfor har Dansk Svømmeunion 

indgået et samarbejde med Mary Fonden, som gennem mange år har 

arbejdet målrettet med at forebygge og afhjælpe mobning og fremme 

børns trivsel i daginstitutioner og skoler samt haft stor fokus på at 

styrke de gode børnefællesskaber i fritidslivet. De har samarbejdet 

med både DBU om Klubfidusen og med foreningen MH24, som er en 

forening stiftet af håndboldspiller Mikkel Hansen. Mary Fonden og 

Dansk Svømmeunion har derfor som en naturlig del af visionen, ’Alle 

børn skal have adgang til fællesskabet – også i deres fritid’, indgået 

et samarbejde om at styrke fællesskabet i de danske svømmeklubber. 

Ved udgangen af 2018 blev det klart, at vi kunne sætte arbejdet i 

gang, da målsætningen om at opnå en donation fra TrygFonden blev 

nået. 

DANSK SVØMMEUNION VIL STYRKE SIT INTERNATIONALE  
SAMARBEJDE OG NETVÆRK
Internationalt arbejde er en del af vores strategiaftale med Danmarks 

Idrætsforbund. Generelt er det LEN (det europæiske svømmeforbund) 

og FINA (det internationale svømmeforbund), vi har mest fokus på. 

2018 har stået meget i LENs tegn, og i 2019 skal der mere fokus på 

det politiske arbejde i FINA. Bestyrelsen har nedsat en international 

følgegruppe, der består af følgende personer:

•	 JensChristian	Iversen	(medlem	af	både	LENs	og	FINAs	svømme

komiteer)

•	 Susanne	Glasius	Tischer	(medlem	af	LENs	medicinske	komite)

•	 Danielle	Keller	(medlem	af	LENs	åbent	vand	komite)

•	 Pia	Holmen	(medlem	af	LENs	Bureau).

Vores formand Lars R. Aa. Jørgensen sidder også med i følgegruppen.  

Lars R. Aa Jørgensen og Pia Holmen sidder endvidere med i Danmarks 

Idrætsforbunds internationale netværk og får via dette netværk 

viden og sparring til vores internationale strategi. 

At opnå international indflydelse er et meget langt og sejt træk. Det 

kræver tid og fokus, og sommetider er det svært at bevare tålmodig-

heden i forhold til nogle meget langsommelige beslutningsprocesser i 

de internationale organisationer.  

Erfaringen viser, at en genvej til indflydelse er at afholde internatio- 

nale events. Det er selvfølgelig ikke gjort med det - men især i LEN 

mærker vi, at vi har afholdt EM i svømning i både 2013 og 2017 samt 

LEN Åbent Vand Cup fire år i træk. Eventarbejdet betyder, at vi har 

indflydelse i LEN på flere niveauer – både i komiteerne og i Bureauet.

At afholde internationale events er dyrt, meget dyrt, og det kræver 

økonomisk støtte fra det offentlige. EM i svømning i 2013 var en un-

derskudsforretning, og selvom vi havde overskud i 2017, så ville det 

aldrig kunne løbe rundt uden massiv økonomisk støtte fra kommune, 

region og stat. I skrivende stund er vi ved at sondere muligheden 

for at byde på EM i svømning i 2023. Det kunne være spændende 

at afholde et FINA event, men det er desværre nok uden for vores 

økonomiske rækkevidde, og man kan også diskutere om FINA, som 

organisation lever op til vores internationale mærkesager, såsom 

bæredygtige events og diversitet.

Målsætningen for vores internationale indflydelse er også ved kom-

mende valg at fastholde de pladser, som vi har i LEN og FINA. Endvi-

dere er det en målsætning at få et medlem i FINAs Bureau. En meget 

ambitiøs målsætning, som vi behøver DIFs sparring og støtte til.  

Vi har haft en meget stærk og indflydelsesrig person i livrednings-

forbundenes ILSEs (Europa) og ILS’ (verdensforbundet) bestyrel-

ser. Det drejer sig om Erik Bech, der siden 2003 har arbejdet med 

international livredning, og har stået bag en række udviklingstiltag i 

førnævnte forbund. Erik Bech har fratrådt sin stilling som videns- og 

dokumentationschef i Dansk Svømmeunion, og målsætningerne for 

vores internationale arbejde er blevet neddroslet.
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ELITESVØMNING – FRA STOLTE RESULTATER  
TIL NYE FÆLLES AMBITIONER
Dansk Svømmeunion vil fortsat: Internationalt high performance: 
vinde internationale medaljer

IMPLEMENTERING AF SPORTSLIG STRATEGI
Det kontinuerlige arbejde med at implementere dansk svømmesports 

sportslige strategi og handleplan, ’Fra stolte resultater til nye fælles 

ambitioner’, har været den røde tråd for sportsafdelingens ansatte og 

frivillige samt det løbende samarbejde med klubledere, -trænere og 

øvrige partnere i 2018. 

Den eksisterende organisation i sportsafdelingen er gennem året 

blevet styrket med yderligere medarbejderressourcer inden for 

sportsfysiologi, fysisk træning samt træneruddannelse og ATK  

(aldersrelateret træningskoncept). Således er der et mere kontinu-

erligt og tilgængeligt trænings-setup til gavn for både NTC og de 

bedste svømmere i klubberne.

Hvad træneruddannelse og ATK angår, er der nu én person på fuld tid 

til at tilpasse træningsuddannelserne til udvikling af dansk svøm-

ning. Det er en klar styrkelse i forhold til tidligere, hvor arbejdet var 

spredt mere ud på flere personer.

Finansieringen af de nye medarbejdere er for langt hovedpartens 

vedkommende tilvejebragt af øremærkede midler fra Team Danmark 

(sportsfysiologi og fysisk træning), mens indtjeningen på træner-

uddannelserne (niveau 2-4) giver et delvist bidrag til de tilførte 

ressourcer på træneruddannelsesområdet.

Stævneudvalget har i kølvandet på årets områdemøde arbejdet på - 

og lykkedes med - at styrke organiseringen omkring vores nationale 

events, med henblik på at få etableret en faggruppe for unions- 

speakere. 

Med dette som bagtæppe kan 2018s vigtigste resultater og udvikling 

inden for International High Performance optegnes således:

INTERNATIONALE TOPRESULTATER
Resultaterne ved sommerens EM i Glasgow levede overordnet set 

fuldt ud op til målsætningen i masterplanen for samarbejdet med 

Team Danmark. Masterplanen er det dokument, der definerer  

alle målsætninger i international elitesvømning. Masterplanen  

indeholder også resultatmål, der skal indfries, hvis Team Danmark 

fortsat skal støtte os økonomisk.

De individuelle danske medaljetagere ved mesterskaberne var Pernille 

Blume, sølv i 50 fri, og Emilie Beckmann, sølv i 50 butterfly, mens de 

FOTO

Sportsafdelingens 
organisation.
September 2018
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to sidste medaljer blev vundet i holdkap med sølv i damernes 4x100 

medley (Mie Ø. Nielsen, Rikke Møller Pedersen, Emilie Beckmann og 

Pernille Blume) og bronze i damernes 4x100 fri (Pernille Blume, Signe 

Bro, Julie Kepp Jensen, Mie Ø. Nielsen og Emily Gantriss (indledende 

heat)).

Derudover resulterede mesterskabet i det højeste antal LEN Trophy 

points i de seneste ti år for dansk svømmesport. Dansk svømnings 

resultatopnåelse gav således det bedste samlede EM-top-16 resultat 

sammenholdt med tidligere europamesterskaber på langbane, og blev 

i forlængelse af de seneste års udvikling fra international junior- til 

seniorsvømning endnu en understregning af et positivt potentiale 

for fremtidige resultater på højeste internationale niveau. Mange af 

de svømmere, der ved EM på kortbane i 2017 løftede deres sportslige 

niveau til internationalt niveau, tog således yderligere skridt frem i 

den hårde internationale konkurrence.

De individuelle data fra mesterskabet viser en, i international senior-

sammenhæng, flot præstationsudvikling for EM-holdet set under et. 

Med en samlet personlig rekord (PR) procent på 59 % i de svømmede 

løb ved EM, forbedrede de danske svømmere og trænere evnen til 

at skabe præstationsfremgang i stærk international konkurrence 

væsentligt i forhold til VM i Budapest året før. Her var PR-procenten 

til sammenligning på 30 %, og dansk svømning kan dermed glæde sig 

over, at flere svømmere i år viste potentiale for at præstere, når det er 

sværest.    

De sportslige prioriteter i 2018 betød, at EM på langbane i Glasgow 

blev det eneste internationale mesterskab for de danske svømmere. 

Der var således ikke et dansk landshold at finde ved VM på kortbane i 

Kina i december. Baggrunden for denne prioritering var først og frem-

mest at skabe tid og rum til relevante og nødvendige træningsmæssi-

ge investeringer og innovation frem mod VM i 2019 samt den begyn-

dende OL-kvalifikation. I den tætpakkede kavalkade af mesterskaber 

i løbet af en olympiade, er der ikke mange gode tidspunkter til at 

opnå den nødvendige fordybelse til en mere langsigtet udvikling via 

bedre tid og rum. Et perspektiv, som vel at mærke også er nødvendigt 

for svømmere på højeste internationale niveau, og deres fortsatte 

Sæsonens	sportslige	resultatmål	fra	Masterplanen	med	Team	Danmark.

Danmark ved EM i 
Svømning	20082018.

Hold / Atlet / Discipin Mesterskab / Konkurrence Tidspunkt Målsætning Acceptabelt Opnået resultat

Swimming European Championship
Long Course

August 2018 3 medaljer i 7 finaler 2 medaljer i 5 finaler 4 medaljer i 10 finaler
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muligheder for at skabe resultater. Beslutningen har givet svømmere 

og trænere mulighed for at have et ekstraordinært langt og sammen-

hængende forløb på mere end otte måneder frem mod VM-kvalifika-

tionen ved Danish Open 2019 – i modsætning til det sædvanlige mere 

kortsigtede fokus på resultater og en formmæssig kulmination efter 

3-4 måneder. Den økonomi, der kunne have været nyttiggjort til VM 

på kortbane i 2018-budgettet, blev i stedet anvendt til aktiviteter, 

der understøttede det langsigtede og innovative perspektiv. Primært 

konkurrence og træningslejr i Japan samt investering i et kamera- 

analyse set-up på det nationale træningscenter i København, som 

alle landets bedste svømmere kan få udbytte af i deres forberedelser 

til VM og OL.

Beslutningen om ikke at deltage ved VM på kortbane blev endeligt  

truffet af styregruppen for elitesamarbejdet mellem Dansk Svømme-

union og Team Danmark i efteråret 2017 efter, at der hen over  

sommeren havde været dialog med relevante klubtrænerne, siden 

forslaget blev præsenteret første gang på forårets trænernetværks-

møde. Set i bakspejlet kunne den almene offentlige kommunikation 

om beslutningen have været bedre - og dette er værd at notere sig i 

tilfælde af en lignende prioritering i fremtiden.

UDVIKLING I ANTALLET AF DANSKE SVØMMERE I TOP-300 PÅ 
FINAS VERDENSRANGLISTE (LANGBANE)
En af vores centrale målsætninger for dansk svømmesport for perio-

den 2017-2020 er at monitorere antallet af danske svømmere indpla-

ceret i top-300 på verdensranglisten (urenset version med mere end 

to svømmere pr. land), og arbejde for progression i perioden. Hvert år 

pr. 1. september genereres verdensranglisten på www.fina.org for at 

gøre status, og pr. 1. september 2018 var der i alt 38 danske svømmere 

indplaceret med en eller flere resultater i top-300. Sammenholdt med 

2017 er dette en enkelt svømmer mindre i top-300 ved sæsonstarten i 

2018. Den lille tilbagegang i top-300 dækker imidlertid over en frem-

gang på fire kvindesvømmere til i alt 25, med en samtidig tilbagegang 

på fem herresvømmer fra 18 til 13. 

Strategi- og handleplanens målsætning om at styrke holdkapkul-

turen i dansk svømmesport har fra begyndelsen været tænkt som 

en af de ’trædesten’, som skulle løfte flere danske svømmere ind i 

international elitesvømning. Udvikling af holdkapkulturen har også 

været løftestang i forhold til at gøre noget særligt for at udvikle på 

herresiden. Med bestyrelsens beslutning i 2018 om at bevilge ekstra 

økonomi til dette strategiske område, er det således med gode for-

ventninger, at vi nu også kan iværksætte de indsatser, der skal under-

støtte den målsætning. Samtidig er det forventningen, at dette over 

tid skal bidrage til at styrke herresvømningen i dansk svømmesport 

jf. ovenstående afsnit.                

FLERE PARTNERSKABER
Ved udgangen af 2018 har sportsafdelingen indgået syv partnerska-

ber med klubber og kommuner. Dette med henblik på at iværksætte 

fælles indsatser, som både kan styrke de enkelte træningsmiljøer og 

dansk elitesvømning. Med et generelt fokus i partnerskabsaftalerne 

på et godt og konstruktivt samarbejde med de lokale myndigheder 

samt udvikling af viden og kompetencer i miljøerne (svømmere, 

trænere og ledere), er der i partnerskaberne blandt andet defineret 

konkrete indsatser med henblik på:

•	 at	styrke	de	lokale	samarbejdsrelationer	med	de	omkringliggende	

klubber.

•	 afvikling	af	regionale	samlinger	med	sparring	og	træning	for	 

relevante	grupper	af	svømmere	og	trænere.	

•	 udvikling	af	håndgribelige	værktøjer	til	for	eksempel	undersøgelse	 

af trivsel.

•	 kvalificering	af	drylandtræning	og/eller	styrketræning.

•	 optimering	af	træningsmiljøets	talentudvikling	i	forhold	til	indhold	

og struktur.

• facilitetsudvikling.

Med de syv partnerskabsmiljøer i henholdsvis Aalborg, Vejle, Esbjerg, 

Slagelse, Køge, Ballerup og Helsingør samt igangværende drøftelser 

med yderligere tre træningsmiljøer, er vi således godt på vej mod 

målsætningen i strategi- og handleplanen om minimum otte part-

nerskabsaftaler inden udgangen af 2020. Sportsafdelingen støttede 

partnerskabsklubberne i 2018 med i alt kr. 297.169,-.

STYRKET SET-UP PÅ DET NATIONALE TRÆNINGSCENTER (NTC) OG 
STÆRKERE INDDRAGELSE I TRÆNERUDDANNELSERNE
Efter etablering af et nyt trænerteam i 2017, har fokus i 2018 været 

at styrke og konsolidere setuppet yderligere med henblik på at opnå 

innovative verdensklasseprogrammer samt øge kvaliteten i den 

daglige træning. Med sportsafdelingens nye ressourcer inden for 

sportsfysiologi og fysisk træning er der sket en kvalitativ opgrade-

ringen inden for disse fagområder. Samtidig er der blevet investeret i 

Triton Wears trådløse monitoreringssystem, der blandt andet måler 

stilart, frekvens, split- og pace-tider i svømmetræningen, og om-

sætter målingerne til direkte feedback på træningen til svømmer og 

træner. Endelig er der blevet arbejdet på at realisere installeringen af 

et integreret kamera setup til videoanalyser af starter og vendinger 

på Bellahøj Svømmestadion.        

Derudover er der i samarbejde med ny træneruddannelses- og ATK 

(aldersrelateret træningskoncept) -konsulent blevet arbejdet på at 

øge NTCs rolle og omdrejningspunkt for vidensdeling om internatio-

nal high performance i træneruddannelserne på niveau 3 (diplomtræ-

ner) og niveau 4 (Idrættens Træner Akademi). De nye forløb er ved 

årets udgang udarbejdet og offentliggjort.        

Med NTCs rolle som flagskib for international high performance 

svømning i Danmark, er åbenhed overfor resten af dansk svømme-

sport en central del af centerets virke. Uformelle besøg fra svømmere, 

klubtrænere, klubledere, forældre og repræsentanter fra Team 

Danmarks elitekommuner, er derfor meget velkomne. Besøg på 

NTC af varierende længde er desuden integreret i sportsafdelingens 

partnerskabsmodel, og som nævnt i dansk svømmesports træner-

uddannelser, kan der også under visse betingelser aftales periodevis 

træningsforløb for svømmere i en af landsholdsbruttogrupperne. 
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Værdisæt	for	talentudvikling	i	dansk	idræt.	
Copyright: Team Danmark og DIF

DANSK SVØMMEUNION VIL UDVIKLE TALENTFULDE  
TRÆNINGSMILJØER
Med det strategiske pejlemærke om talentfulde klubmiljøer, ønsker 

Dansk Svømmeunion at skabe muligheder for, at vores medlems-

klubber inspirerer hinanden gennem netværksdannelse og samspil 

til udvikling af talentfulde og bæredygtige klubmiljøer i hele landet. 

Herigennem søges kontinuerligt at skabe en stærk fødekæde af 

talenter med internationalt resultatperspektiv på seniorniveau, der 

samtidig bidrager til ærlige og stolte klubmiljøer. Grundlaget for ar-

bejdet med talentfulde klubmiljøer er Team Danmarks og Danmarks 

Idrætsforbunds ’Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt’.  

Værdierne: helhed, udvikling, samarbejde, engagement og trivsel 

er både indarbejdet i sportsafdelingens partnerskabsmodel og det 

skriftlige aftalegrundlag parterne imellem. Eventuelle udviklings-

områder i relation til klubbernes praksis inden for værdierne er 

indarbejdet i partnerskabernes indsatsplaner. Værdisættet ligger der-

udover til grund for teamkulturen ’Et hold, et mål’, som er gældende 

for alle, der deltager i Dansk Svømmeunions landsholdsarbejde.

I 2018 har der i kredsen af klubber og kommuner omkring partner-

skabsaftalerne været drøftet strategi og handleplanens prioriterede 

handling om at få beskrevet en overordnet rolle- og ansvarsfordeling 

for et dynamisk samspil om talentudvikling. Resultatet af denne 

drøftelse blev fremlagt på årets områdemøde i sportsafdelingen.

Udviklingsprocessen har i 2018 taget udgangspunkt i drøftelser med 

klubtrænere og svømmere på landshold eller Great Danes ved et tema- 

møde i januar, og er ved årets udgang fortsat igangværende. I forlæn-

gelse af den ekstra manpower, der er blevet tilført sportsafdelingen 

fra Team Danmark inden for det sportsfysiologiske område og fysisk 

træning, forventes dette udviklingsarbejde at kunne færdig gøres i 

løbet af 2019. 

DANSK SVØMMEUNION VIL HAVE FOKUS PÅ VIDEN, INNOVATION  
OG KOMPETENCE
Efter at der i 2016 og 2017 især har været fokus på at etablere  

relevante netværk og styrke den uformelle kompetenceudvikling  

for klubtrænere inden for international high performance og ta-

lentudvikling, har fokus i 2018 været præget af en styrket indsats 

på den formelle kompetenceudvikling via Dansk Svømmeunions 

træneruddannelser. Med bestyrelsens beslutning om at investere i 

en projektansættelse af en konsulent på området, er der med afsæt i 

dialogmøder med klubberne i henholdsvis øst og vest i 2018, blevet 
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udviklet en ny børnetræneruddannelse med fokus på træning af  

børn og samspil med forældrene på de første hold i en konkurrence-

afdeling. Derudover er indholdet af de eksisterende uddannelser 

– Svømningens Træneruddannelse og specialforbundsdelen af 

diplomtræner og Idrættens Trænerakademi (ITA), blevet gået efter i 

sømmene og indholdsmæssigt opkvalificeret. Sidst, men ikke mindst, 

er der blevet arbejdet på at sikre en tydeligere sammenhæng og rød 

tråd imellem svømmesportens træneruddannelser samt de fælles 

grundlæggende instruktøruddannelser mellem Dansk Svømmeunion 

og DGI.    

I løbet af året har 61 trænere gennemført det nye børnetrænerkursus, 

34 trænere har gennemført Svømningens Træneruddannelse (træner- 

uddannelsens niveau 2), og ni trænere er begyndt på Diplomtræner-

uddannelsen (træneruddannelsens niveau 3). Oven i de i forvejen 44 

danske trænere, der ved udgangen af året havde en uddannelse på 

Danmarks Idrætsforbunds træneruddannelsesniveau 3 (diplomtræ-

ner) og/eller -niveau 4 (ITA), kan dansk svømmesport således glæde 

sig over at have flere og bedre uddannede trænere til at kunne indgå 

i træningsmiljøernes sportslige setup. I et internationalt perspektiv 

står den danske træneruddannelsesstruktur allerede relativt stærkt 

for den del, der handler om idrættens egne uddannelser, og med den 

udvikling og opkvalificering af indhold og struktur, der er i gang, er 

forventningen, at vi vil stå endnu bedre i en international kontekst. 

Viden og kompetencer er og bliver et konkurrenceparameter – både 

nationalt i forhold til at skabe gode klubmiljøer, som kan fastholde 

svømmerne og deres forældre, og i forhold til vores konkurrenceevne 

i international high performance svømning. Uddannelse er en afgø-

rende brik hertil, og de 104 trænere, der sammen med deres klubber 

har prioriteret uddannelse inden for svømmesporten i 2018, er et godt 

bidrag hertil.     

Trænerdeltagelse ved landsholdenes internationale sportslige 

aktiviteter giver, udover de vigtige funktioner trænerne løfter i 

samarbejdet med de udtagne svømmere, et væsentligt bidrag til den 

løbende og for dansk svømmesport vigtige, kompetenceudvikling af 

klubtrænerne i et internationalt perspektiv. I alt 29 forskellige træne-

re fra de danske træningsmiljøer er gennem 2018 blevet tilbudt denne 

mulighed, ved at have været udtaget til internationale aktiviteter på 

baggrund af deres svømmeres resultater. 15 trænere fra 13 forskellige 

danske træningsmiljøer har sammen med landstræner Dean Boles 

således deltaget i landsholdsaktiviteter for seniorsvømmere, mens 

19 trænere fra 16 forskellige danske træningsmiljøer har deltaget 

i landsholdsaktiviteter for juniorsvømmere sammen med talent-

ansvarlig Thomas Stub.

Tak til alle, der på den måde velvilligt har bidraget til dansk svøm-

nings landsholdsarbejde i 2018. Samtidig skal der lyde en stor tak til 

de klubber, der med deres accept af trænerudtagelserne altid bakker 

op om landsholdene via trænernes deltagelse i de internationale 

International	sportslige	aktiviteter	–	Trænerudtagelser	2018

Træner Træningsmiljø Sportslige aktiviteter – Landshold og Great Danes

Anders Jensen VAT Copenhagen National Team Euro Tour (Compete-Train-Compete)

Bjørn Sørensen AGF Great Danes Euro Tour (Compete-Train-Compete)
EM (Inkl. forberedelsesaktiviteterne i Tyrkiet og Italien)

Claus Buus Farum Svømmeklub National Team Euro Tour (Compete-Train-Compete)

Eyliefur Johannesson Aalborg Svømmeklub National Team Euro Tour (Compete-Train-Compete) 
Swim England Swimming Meet

Flemming Poulsen Sigma Swim National Team Euro Tour (Compete-Train-Compete) 

Jon Langberg A6 National Team Euro Tour (Compete-Train-Compete) 
EM (Inkl. forberedelsesaktiviteterne i Tyrkiet og Italien) 
Japan Tour: World Cup og træningslejr
NM Senior Kortbane

Jonas Lundström Sigma Swim NM Senior Kortbane

Mads Bjørn Hansen Nationalt Træningscenter EM (Inkl. forberedelsesaktiviteterne i Tyrkiet og Italien)

Mads Maj Holstebro Svømmeklub Great Danes Euro Tour (Compete-Train-Compete)
EM (Inkl. forberedelsesaktiviteterne i Tyrkiet og Italien)

Martin Truijens Nationalt Træningscenter EM forberedelsesaktiviteter i Tyrkiet og Italien
Japan Tour: World Cup og træningslejr

Mick Steen Nielsen Herlev Svømning Great Danes Euro Tour (Compete-Train-Compete)

Niels-Jørgen Jørgensen Svømmeklubben KVIK Kastrup Great Danes Euro Tour (Compete-Train-Compete)
Swim England Swimming Meet

Olaf Wildeboer Hovedstadens Svømmeklub National Team Euro Tour (Compete-Train-Compete)
EM (Inkl. forberedelsesaktiviteterne i Tyrkiet og Italien)

Winnie Faber H2Odense Great Danes Euro Tour (Compete-Train-Compete)

Örn Arnarson Esbjerg Svømmeklub Great Danes Euro Tour (Compete-Train-Compete)
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sportslige aktiviteter. Vi ved, at der til tider kan være udfordringer 

hermed, når klubberne må undvære trænerne på bassinkanten,  

kontorer og mødelokaler hjemme i klubben, mens det står på.  

Arbejdet med at beskrive kompetenceprofiler for danske konkur-

rencesvømmetrænere, der er tænkt som en forløber for strategi- og 

handleplanens målsætning om en dansk model for en trænercertifi-

cering, er blevet igangsat i efteråret 2018. Kompetenceprofiler samt 

beskrivelser testes i øjeblikket af i udvalgte klubber.  

Målsætningen om at udvikle og implementere et udviklingsprogram 

for uddannede trænere på minimum diplomtræner-niveau, betragtes 

som opfyldt for nærværende. Programmet har fundet sin form og 

er implementeret i sportsafdelingens praksis via de følgende tre 

hovedelementer:  

•	 International	træner	lounge.	Årligt	symposion	for	trænere	med	

svømmere udtaget til sommerens internationale mesterskaber.

•	 Mulighed	for	praktikforløb	på	NTC.

•	 At	have	en	’udviklingstræner’	med	til	internationale	mesterskaber,	

når forholdene tillader det.

Strategi- og handleplanens prioriterede indsats om etablering af 

regionale netværk for klubtrænere, er imidlertid ikke realiseret.  

Baggrund herfor skyldes manglende interesse for denne konstruktion 

fra klubtrænernes side. I stedet for afholder sportsafdelingen tre 

årlige nationale træner-netværksmøder med en geografisk placering  

i henholdsvis Jylland, på Fyn og på Sjælland. 

DANSK SVØMMEUNION VIL HAVE FOKUS PÅ MANGFOLDIGHED AF 
SVØMMEKONKURRENCER
De nationale konkurrenceaktiviteter, rammerne omkring dem og 

samspillet mellem klubberne og Dansk Svømmeunions organisation 

af frivillige og ansatte, har atter haft en høj prioritet for sports -

afdelingen i årets løb.

Efter et mangeårigt samarbejde med det svenske firma IC Control 

og Media om statistik og tidsdatabasen Octo Open/Octo Statistik, 

har sportsafdelingen i 2018 arbejdet på at hjemtage programmernes 

funktioner til en ny national dansk tidsdatabase. Dermed tages første 

skridt i bestræbelserne på at modernisere de IT-systemer, der anven-

des til afvikling af svømmestævner i dansk svømmesport. Samtidig 

vil dette tiltag tilgodese et ønske fra mange brugeres side om, at vi i 

højere grad selv kan styre og bestemme udviklingen af de software-

programmer, som understøtter konkurrencerne i dansk svømmesport.

Ved årsskiftet 2018-2019 så vores nye tidsdatabase ’Svømmetider’ 

således dagens lys. ’Svømmetider’ er et online system, som består  

af både en offentlig side til brug for alle med interesse for svømme-

resultater samt et administrationsmodul, der er rettet imod Dansk 

Svømmeunions medlemsklubber. ’Svømmetider’ skal således ses  

som et supplement til Dansk Svømmeunions app SVØM Stopur,  

som primært er rettet imod svømmere og forældre.  

Gå til www.svømmetider.dk.

Samarbejdet med IC Control og Medier om stævnesoftwaren  

Wingrodan fortsætter i første omgang uændret. 

Partnerskabsmiljøer	ved	udgangen	 
af 2018.
Performance	miljøer	kommer.



18

For at styrke mangfoldigheden af stævnekoncepter, blev der i efter-

året 2018 igangsat en ny stævneaktivitet:  ’Holdstævne Årgang’. 

Stævnet er udviklet via et samarbejde mellem sportsafdelingen og 

en række klubber, og er tænkt som en holdaktivitet for årgangssvøm-

mere, som kan bruges til at arbejde med teambuilding og skabe gode 

fælles oplevelser. De foreløbige erfaringer fra denne event er positive, 

og de opmærksomhedspunkter, der var fra første afvikling i efteråret, 

vil blive adresseret i forhold til de fremtidige arrangementer. 

2018 var desuden også første år, hvor den nye struktur for DM for 

hold skulle afvikles. Med det nye format har ønsket været, at tur-

neringen skal være med til at understøtte sammenhængskraften i 

klubberne, og være en fælles oplevelse for svømmere fra mange dan-

ske svømmeklubber, der kan slutte efterårssæsonen af med en festlig 

sportsevent. Samtidig skal det nye stævne-setup i højere grad end 

tidligere tilgodese klubber af forskellig størrelse, niveau og alders-

sammensætning, ligesom løbsprogram skal afspejle, at mesterskabet 

er en anden event end mange af de andre mesterskaber, som  

svømmerne deltager i. Afviklingen med de nye proportioner i 

efteråret 2018 forløb tilfredsstillende, og det er forhåbningen, at 

flere klubber end i 2018 vil deltage i den åbne del af turneringen i de 

kommende år.   

 

Siden ændringerne af mesterskabsstrukturen i 2016, har styrker og 

svagheder ved strukturen løbende været drøftet mellem klubtrænere 

og -ledere samt sportsafdelingens ansatte og frivillige. Sportsafdelin-

gens udgangspunkt har været, at den struktur, der blev søsat i 2016, 

er den mest optimale ud fra et overordnet sportsligt perspektiv. På 

den anden side har det gjort indtryk, at klubberne gentagne gange 

har gjort opmærksom på nogle væsentlige udfordringer ved struk-

turen i praksis. Særlig omkring de tre mesterskaber ’i streg’ hen over 

sommeren samt den logistik og økonomi, der er forbundet hermed. 

Som et resultat af de drøftelser om optimeringsmuligheder med 

klubber og trænere, der har været ført, og på baggrund af en entydig 

opbakning fra klubtrænerne på efterårets trænernetværksmøde, blev 

det besluttet at foretage følgende justeringer af mesterskabsstruk-

turen: 

•	 DM	junior	langbane	som	selvstændigt	mesterskab	blev	afskaffet.	

• Danish Open udvides fra 4 til 5 dage.

•	 Individuelle	løb	fra	DM	junior	langbane	afvikles	i	forbindelse	med	

Danish Open. Indledende afsnit afvikles i to afdelinger.  

Først	46	hurtigste	heat	i	hvert	løb	og	derefter	de	resterende	heat.	

Der	indføres	særlige	kvalifikationskrav	for	juniorer.

•	 Holdkapløb	fra	DM	junior	langbane	afvikles	i	forbindelse	med	DM	

langbane – om formiddagen som afslutning på de indledende afsnit.

•	 Der	indføres	kvalifikationskriterier	jf.	kravtidsmodellen	til	 

DM	langbane	åben	klasse	for	alle	tre	juniorårgange.

På det mere formelle plan er der i 2018 blevet arbejdet på at forny 

rammerne omkring vores afvikling af stævner og mesterskaber. Med 

nye skriftlige event-aftaler mellem Dansk Svømmeunion og lokal-

arrangørerne med et mere langsigtet perspektiv end tidligere, med 

fire årlige ansøgningstidspunkter for interesserede lokalarrangører 

mod tidligere ét, samt en ny og styrket model for økonomisk støtte 

(kr. 745.838,- udbetalt til klubber i 2018) til de klubber, der byder ind 

på at løfte opgaven som lokalarrangør, er det forhåbningerne, at vi 

kan optimere den praksis, der er i dansk svømning omkring vores 

eventafvikling og samarbejdet mellem klubber, kommuner og union. 

Sammenholdt med, at Stævneudvalget, på trods af ’jokeren’ om 

tidspunkterne for de internationale mesterskaber, nu har besluttet 

at rykke tidspunktet for godkendelse af eventkalenderen et kvartal 

tilbage fra første kvartal til fjerde kvartal året før, er det ambitionen, 

at dansk svømning med tiden kan komme mere på forkant med 

planlægningen af de forskellige events, end hvad vi har oplevet tid-

ligere. Mulighederne er i hvert fald til stede nu, og sportsafdelingen 

opfordrer klubber og kommuner til at komme på banen og i god tid 

byde ind på eventafviklingen.

Endelig tog sportsafdelingen i 2018 fat på den evaluering af sports-

afdelingens organisation af frivillige, samarbejdsgrupper og udvalg, 

som var defineret i strategi- og handleplanen. På et mini-seminar 

i forbindelse med Tværfagligt Forum for Dansk Svømmeunions 

frivillige i januar, blev der foretaget en temperaturmåling på den 

organisering, der så dagens lys med ’Svømmeplan 2016’. Resultatet 

heraf blev forelagt på sportsafdelingens områdemøde, og indeholdt 

ikke anbefalinger til nogle grundlæggende organisatoriske æn-

dringer. Derimod havde evalueringen anbefalinger til nogle mindre 

justeringer af organisationen samt optimering af sportsafdelingens 

praksis. Særligt i forhold til at styrke den røde tråd for organiseringen 

af svømningens mesterskaber fra de regionale aktivitetsudvalgs 

regionsmesterskaber over de nationale events til en styrket kobling 

til masters-svømningen. Disse anbefalinger er der i årets løb blevet 

arbejdet med, og nogle af de mere formelle ændringer af for eksempel 

Stævneudvalgets sammensætning, vil blive fremlagt ved general-

forsamlingen i 2019. 
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FACILITETER – BEDRE FYSISKE RAMMER 
FOR SVØMNING OG VANDAKTIVITETER
DANSK SVØMMEUNION VIL INDSAMLE VIDEN PÅ FACILITETSOMRÅDET
En stor del af 2018 er brugt på at tilrettelægge et fælles projekt med 

Lokale og Anlægsfonden. Det er vores håb, at vi i første halvår af 

2019 kan påbegynde projektet. Et samlet overblik over svømmefaci-

liteter vil ligeledes være et væsentligt værktøj i forhold til lobbyarbej-

de i de kommuner, hvor man fortsat ikke har en reel facilitet.

DANSK SVØMMEUNION VIL SØGE SAMARBEJDSPARTNERE PÅ 
FACILITETSOMRÅDET
Det er fortsat Dansk Svømmeunions ambition, at der skabes mini-

mum én udspringsfacilitet med internationale mål i Danmark. Det 

er ikke tilfredsstillende, at vores bedste atleter må henlægge store 

dele af deres træning til udlandet. Der findes ikke et reelt anlæg i 

Danmark, der kan rumme synkronudspring fra alle højder, men det er 

mindst lige så bekymrende, at der ikke er anlæg, der er tilrettelagt, så 

de sigter mod træning af udspring. Vi oplever interesse for projektet 

fra såvel Aarhus som Vesthimmerlands kommune.

Det er glædeligt, at vi fortsat inviteres med i det kommunale arbejde 

frem mod nye faciliteter. Således har vi i det seneste år blandt andet 

været involveret i rådgivningen omkring ny svømmehal i Køben-

havns Ørestad og Vallensbæk.

RESPEKT FOR VAND
Alle skal lære at svømme

SKOLESVØMNING FOR ALLE
Sammen med TrygFonden har vi en ambition om, at alle skal lære 

at svømme. For det at kunne svømme, er ikke ’bare’ en unødvendig 

luksus at kunne. Det er en grundlæggende færdighed, man skal lære 

på linje med at cykle. Undersøgelser viser imidlertid, at halvdelen 

af børn i alderen 7-14 år ikke kan svømme - eller må betegnes som 

’usikre svømmere’.

Siden 2015 er vi, sammen med TrygFonden, derfor gået nye veje for 

at sikre, at alle lærer at svømme. Vi ved, at svømmeklubber er det 

sted, hvor flest børn lærer at svømme. Svømmeklubberne løfter her 

en meget vigtig og samfundsnyttig opgave, og det er vi meget stolte 

af. Det er dog sådan, at klubberne også støder på begrænsninger, 

og her er en af de store synder: manglende vandtid. Børn, der ikke 

lærer at svømme i svømmeklubber kommer ofte også fra en social 

baggrund, hvor der ikke er ressourcer til - eller tradition for - at melde 

sit barn ind i en svømmeklub. Med igangsætningen af projekt ’Alle 

skal lære at svømme’, rettede vi fokus mod svømmeundervisningen i 

den danske grundskole, da den har afgørende betydning for, at vi kan 

indfri vores ambition om, at alle skal lære at svømme.

Projektet viste blandt andet, at mere end hvert femte barn i Danmark 

ikke modtager svømmeundervisning i løbet af deres grundskoletid og 

dette til trods for, at Undervisningsministeriet har mål for svømme-

undervisning i den danske grundskole.

Siden 2015 har omkring 2.000 elever fra 0. - 6. klasse, 60 undervisere, 

30 skoler og 10 svømmeklubber fra 19 af landets kommuner, derfor 

bidraget til udviklingsarbejdet omkring at finde nye veje til svøm-

meundervisning i grundskolen, så svømmeundervisningen kommer 

tilbage på alle børns skoleskemaer.

I 2018 fik vi så resultaterne, og i dag står vi med praksisnære erfa-

ringer omkring, hvordan børn bedst lærer at svømme i grundskolen, 

blandt andet:

•	 erfaringer	med	at	flytte	grundskolers	svømmeundervisning	til	

tidligere	klassetrin	end	den	typiske	undervisning	på	fjerde	og	femte	

klassetrin.

• erfaringer med at intensivere svømmeundervisningen, så den 

foregår over en kortere periode, forskelligt fra den typiske undervis

ning, der foregår over et halvt eller helt skoleår.

•	 erfaringer	med	at	flytte	svømmeundervisningen	udendørs	i	åben	

vand.

• erfaringer med at gennemføre undervisningsforløb, som bygger på 

et partnerskab mellem kommune, skole og svømmeklub.

Erfaringerne er i foråret 2018 formidlet gennem en række inspirati-

onsseminarer for kommuner, skoler, svømmeklubber, svømmeunder-

visere og andre med interesse i grundskolens svømmeundervisning, 

og er tilmed formidlet via møder med kommuner, skoler og svømme-

klubber, via nyhedsmedier og samarbejdspartnere med flere.

Resultaterne er også tilgængelige på www.svømningiskolen.dk, der 

er udviklet særligt til svømmeundervisning i skolen, hvor det også er 

muligt at finde undervisningsmaterialer og -aktiviteter.

FORTSAT OPNÅ VIDEN OM DANSKERNES SVØMMEFÆRDIGHEDER
I 2018 blev den seneste viden om danskernes svømmeduelighed 

offentliggjort, blandt andet via nationale nyhedsmedier. Befolk-

ningsundersøgelsen var en gentagelse af undersøgelserne fra 2007 

og 2014, som blandt meget andet giver os viden om danskernes 

holdninger, til det at kunne svømme samt viden om danskernes 

svømmefærdigheder. En viden, som vi og en række klubber, anvender 

i vores aktiviteter og projekter.
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Den seneste befolkningsundersøgelse, som vi sammen med Tryg-

Fonden fik gennemført i 2017, og som blev offentliggjort i 2018 viser, 

at vi i Danmark synes, det er vigtigt at lære at svømme, men at mere 

end hver fjerde voksne, i alderen 18-74 år ikke kan svømme, eller må 

betegnes som en usikker svømmer. Endnu værre står det til blandt 

børn i alderen 7-14 år, hvor halvdelen af dem enten ikke kan svømme, 

eller må betegnes som usikre svømmere. 

LOBBY OG KOMMUNIKATION
Projekt ’Alle skal lære at svømme’ bærer tydeligt i sit navn en fælles 

ambition med TrygFonden. Det er dog en ambition, vi ikke kan reali-

sere alene, og derfor har lobbyarbejde samt kommunikation selvsagt 

været centrale aktiviteter i 2018. Der har været dialog med kommu-

ner, skoler, svømmeundervisere og svømmeklubber. Der har været 

dialog med både nationale og lokale politikere. Der har været dialog 

med Undervisningsministeriet, interesseorganisationer, ligesom at 

centrale aktører omkring den danske grundskole, eksempelvis Dansk 

Skoleidræt, har været vigtige i blandt andet kommunikationsarbejdet 

omkring projektets resultater samt kernebudskaber.

FORTSAT ARBEJDE PÅ AT OPBYGGE EN LIVREDNINGSKULTUR I 
DANMARK
I 2018 er der indgået en aftale med TrygFonden omkring et udvidet 

samarbejde om Respekt for vand. Overordnet er målet at opbygge en 

livredningskultur i Danmark. I samarbejde med TrygFonden er der 

udarbejdet en ny organisation for samarbejdet mellem TrygFonden,  

Medlems- og Udviklingsafdelingen, TrygFonden Kystlivredning, 

sportsafdelingen og kommunikation. Derigennem sikres en  

koordineret indsats gennem forskellige arbejdsgrupper på tværs  

af administrationens afdelinger.

En af de nye elementer i samarbejdet er, at Svømmelandsholdet er 

blevet Respekt for vand-ambassadører. Svømmerne blev lanceret 

som ambassadører igennem en kampagnefilm, der blev vist på TV og 

biograf i uge 46 og 47 – og på storskærm ved de Danske Mesterskaber 

på kortbane. Se filmen her www.respektforvand.dk/bliv-livredder/

filmen%20om%20landsholdet. 

For at tilrettelægge den videre indsats, og fastlægge konkrete  

mål bare målsætninger, blev der i oktober 2018 gennemført en klub- 

survey omhandlende livredning i klubber. Alle medlemsklubber fik 

mulighed for at deltage. 

LIVREDDERNES TEST
Livreddernes test er i 2018 omdøbt til Livredder Dyst. Konceptet 

består af et diplom med fem øvelser til gennemførsel i en dyst mellem 

to hold. Målgruppen er børn i svømmeskolen. Øvelserne er inspireret 

af serien ’Livredderne’ fra DR Ultra. Serien havde to sæsoner og blev 

vist i 2017 - og genudsendt i 2018. Livredder Dyst drager således 

nytte af, at mange børn har set serien, og underviseren kan bruge 

referencer til serien til at engagere børnene. Livredder Dyst-diplomet 

blev udleveret til alle AquaCamps og deltagere på Livredderakade-

miet. På Aqua Inspiration-konferencen blev der afholdt en praktisk 

workshop med Livredder Dyst.
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LIVREDDERAKADEMI
En varm juli dag dannede den perfekte ramme om det andet 

Livredderakademi nogensinde. Forløbet blev afholdt i henholdsvis 

Tryg Fonden Kystlivrednings Uddannelsescenter, i havnebadet på 

Fisketorvet og på strandene i Køge Bugt, hvor ’akademisterne’ blev 

introduceret for livredning som sport og sikkerhed samt inspireret 

til, hvordan livredning kan blive leget ind i klubbernes svømme skole. 

Alle disse elementer gav deltagerne autentiske rammer samt et  

stykke af livredningskulturen med hjem til klubben.

Akademiet favnede bredt med 20 deltagere fra 12 forskellige klubber 

med en aldersfordeling fra 15-46 år. Værd at nævne var også den sto-

re opbakning fra lederrepræsentanterne fra de forskellige deltagende 

klubber, der som et nyt tiltag, blev inviteret til ledersporet på akade-

miets tredjedag, da disse er en vigtig aktør i den endelige forankring i 

klubben. I tiden efter afholdt akademi modtog klubberne opfølgende 

besøg. Dette for at sparre med klubben samt dialog omkring udvik-

ling af livredning.

IMPLEMENTERING AF LIVREDDERPRØVESTRUKTUR
Målsætningen i 2018 har været at øge kendskabet til vores prøve-

katalog med de tilhørende muligheder samt vores dommerstruktur. 

Udviklingen inden for de gængse prøver stiger stødt, men særligt  

bør vi nævne åbent vand-underviserprøven, som er en erstatning 

for vores søsportsprøve. Her kan nævnes en stigning på 75 % i antal 

aflagte prøver, hvis man sammenligner tal fra 2015 og 2018.

TRYGFONDEN KYSTLIVREDNING 

20-ÅRS JUBILÆUM
TrygFonden Kystlivredning fyldte 20 år i 2018, og alle der har bidra-

get til TrygFondens og Dansk Svømmeunions lange rejse i vand og 

sikkerhed, var inviteret til at fejre den store dag. Som gave fik Tryg-

Fonden Kystlivredning blandt andet verdens bedste jubilæumsgave: 

En lang tropisk sommer med tusindvis af badegæster og masser af 

vandglæde i trygge rammer. Mere end 88.000 indsatser på 36 strande 

blev det i alt til, og sommerens travlhed ved tårnene beviser, at 

TrygFonden Kystlivredning gør en mærkbar forskel over hele landet. 

I 2018 åbnede nye tårne i Aarhus Havnebad og Thyborøn.

65 unge mænd og kvinder aflagde optagelsesprøve hos TrygFonden 

Kystlivredning til sæson 2018. 57 bestod, og de 45 bedst egnede kom 

ind på den eftertragtede livredderuddannelse. Heraf bestod 39 mænd 

og kvinder, som dermed kunne trække i den rød/gule uniform.

SOMMEREN 2018 SATTE NYE REKORDER
I 2018 havde TrygFonden Kystlivredning 88.355 indsatser på 36 

strande. Dermed blev 20-året for tjenesten markeret med rekordhøje 

tal:

•	 52	livreddende	aktioner,	hvor	det	vurderes,	at	en	eller	flere	personer	

var i livsfare.

•	 6.070	forebyggende	indsatser,	hvor	livredderne	var	ude	i	vandet,	

eksempelvis for at advare usikre svømmere eller badende.

•	 77.082	oplysende	indsatser,	hvor	livredderne	var	i	kontakt	med	 

badegæster	om	de	lokale	forhold	på	stranden	eller	de	fem	baderåd.

•	 5.151	førstehjælpsaktioner,	eksempelvis	snitsår,	møde	med	brand

mænd,	bistik	eller	forstuvninger.

Igen i 2018 afholdte TrygFonden Kystlivredning og Dansk Svømme-

union de danske mesterskaber i konkurrencelivredning. Mester-

skaberne blev afviklet henover to stævner ved henholdsvis DM i 

Bassinlivredning og DM i Havlivredning, og endnu engang var der 

deltagerrekord. Det var særligt glædeligt at se så mange børn og unge 

kæmpe i børne- og ungekategorierne. Det tegner godt for den næste 

generation af livreddere, og det understreger, at livredning er for alle.
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TAK FOR 2018
Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne takke for et godt 2018. En særlig 

tak skal lyde til svømmeklubbernes frivillige og ansatte. De flotte 

internationale resultater er skabt af klubbernes talentudvikling.  

En talentudvikling, som klubberne kan være særdeles stolte af. Vi er 

et lille land, der skaber resultater, der langt overstiger, hvad der kan 

forventes, når man ser på den internationale konkurrence. Vi glæder 

os over at have fået mulighed for - via tilførte Nordea Fonds midler - 

at skabe gode udviklingsmuligheder for alle vores discipliner.  

Der skal også lyde en stor tak til Team Danmark og det nære sam-

arbejde, der er i hverdagen - og ikke mindst den ikke ubetydelige øko-

nomiske støtte vi får. Udover svømmeklubberne er vores allerstørste 

samarbejdspartner uden tvivl: TrygFonden. Og 2018 blev året, hvor vi 

sammen på tværs af elitesvømning, livredning, livredningstjenesten 

(TrygFonden Kystlivredning), klubsvømning- og livredning gik i gang 

med at skabe: Respekt for vand. Et kæmpe projekt, som vi er stolte af, 

at TrygFonden har givet os mulighed for at føre ud i livet. 
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Åbent Vand Underviserprøve

Åbent Vand livredderdommer

WinGrodan II

WinGrodan I

Svømningens Træneruddannelse

Svømningens Grunduddannelse i samarb.m/DGI

Start2crawl

Modul 7

Modul 6

Modul 5a - mesterskabsspeaker

Modul 5

Modul 4

Modul 3

Modul 2

Modul 1

Livredderdommerseminar

Livredderakademi

Kommercielle kurser

Hjælpetræner II uddannelse

Hjælpetræner I uddannelse

Hjælpeinstruktørkursus - i samarb. m/DGI

Erhvervslivredder Dommerseminar

ERC-instruktør og Livredderdommerkursus

ERC Provider - Åbent Vand

ERC BLS/AED - Provider Erhvervslivredderdommer

ERC BLS/AED - Instruktør - Åbent Vand

ERC BLS/AED - Instruktør - E-dommer

Diplomtræneruddannelse - SVØM specialf.del

Børnetrænerkursus

  2018
  2017
  2016
  2015

BILAG 1
Afholdte kurser i perioden 2015-2018

- 20 40 60
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BILAG 2
Dansk Svømmeunions tilstedeværelse på de sociale medier i 2018

BILAG 3
Medlemsudvikling i tal for Dansk Svømmeunion i perioden 2001-2017 (kilde: DIF)

Medlemstal Medlemsvækst Medlemsvækst % Indbyggere Medlemsandel

2001 121.828 5.406.632 2,2533%

2002 122.924 1.096 0,90% 5.406.632 2,2736%

2003 128.197 6.273 4,29% 5.406.632 2,3711%

2004 127.882 -315 -0,25% 5.406.632 2,3653%

2005 124.976 -2.907 -2,27% 5.406.632 2,3115%

2006 126.218 1.243 0,99% 5.420.866 2,3284%

2007 126.847 629 0,50% 5.433.329 2,3346%

2008 123.451 -3.396 -2,68% 5.475.791 2,2545%

2009 124.366 915 0,74% 5.511.461 2,2565%

2010 136.588 12.222 9,83% 5.534.738 2,4678%

2011 146.103 9.515 6,97% 5.560.628 2,6275%

2012 155.930 9.827 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%

2017 185.130 413 0.22 % 5.778.750 3.2003%

Side/profil Indhold Målgruppe Likes

Facebook

Dansk Svømmeunion Primært informationer om møder, 
kurser og øvrige aktiviteter 

Svømmeklubber og klubbers  
medlemmer, frivillige, andre idræts-
organisationer

Fra 1.561 likes primo 2018 til 2.095 
likes ultimo 2018

SvømmeSport Primært historier om dansk high 
performance svømning, åbent vand  
og konkurrencelivredning

Alle med interesse for svømmesport 
(klubber og medier)

Fra 13.062 likes primo 2018 til 13.101 
likes ultimo 2018 

TrygFonden Christiansborg Rundt Billetsalg og den gode deltager-
oplevelse

Deltagere, sponsorer og  
samarbejdspartnere

Fra 8.343 likes primo 2018 til 9.031 
likes ultimo 2018

Openwater Alt om åbent vand i Dansk Svømme-
unions regi

Åbent vand-svømmere og svømme-
klubber samt motionister generelt.

Fra 2.033 likes primo 2018 til 2.123 
likes ultimo 2018

Instagram

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

Alle med interesse for svømmesport Fra 2.195 følgere primo 2018 til 2.574 
følgere ultimo 2018

Twitter

Dansk Svømmeunion Pressemeddelelser og markante 
organisatoriske nyheder

Primært pressen, politikere, beslut-
nings-tagere og meningsdannere

Fra 512 følgere primo 2018 til 538 
følgere ultimo 2018

Hjemmesider Indhold Målgruppe Besøg / Unikke besøg

www.svoem.org Praktiske informationer, udvalg 
og afdelinger, regler og politikker, 
aktivitets-kalender, information om 
breddeaktiviteter og om de sportslige 
discipliner

Svømmeklubber og klubbers  
medlemmer, frivillige, andre idræts-
organisationer

562.526 / 180.880

www.svoem.dk Primært historier om dansk high 
performance svømning, åbent vand  
og konkurrencelivredning

Alle med interesse for svømmesport 
(klubber og medier)

177.317 / 54.806
I 2017: 
313.793 / 89.665
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BILAG 5
Udviklingen på AquaCamp 2006 - 2017 fordelt på antal deltagere, klubber og camps

BILAG 4
Medlemsudvikling i tal for sportslige discipliner i perioden 2009-2017  
(kilde: DIF) 

Kunstsvømning 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

2017 1059 1216 1624
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BILAG 6
Oversigt over udviklingen i antal deltagere i Den Store Svømmedag 2003 - 2018

Oversigt over udviklingen i antal arrangementssteder i Den Store Svømmedag 2003 – 2018

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

Antal deltagere

3.492

4.878 4.896
4.568

3.343

4.643 4.717
44.32

4.131

6.109

5.249 5.335

6.627
6.999

5.749

Antal arrangementssteder

30

37 37

31
28

37
41

33

52

38 38

43 40
37 37

2018

5.711

2006200520042003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

37



BILAG 7
Deltagerudviklingen for åbent vand-arrangementer i perioden 2006-2018

28

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fjordsvøm - Vejle 150 200 200 350 460 478 503 518 490 363 281 259 168

Odense Open Water 70 70

Amager Open Water 17 70 115 135 135 157 162 201 226 230 202 199 203

Christiansborg Rundt 260 500 600 1.000 1.100 1.081 1.105 2.040 2.502 2.971 3.306 3.656 3.747

Krüger Stafetten 160 212 148 340 356 252 340 420 445

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

Limfjordskrydseren 200 220 250 232 292 301 364 356 312 305 276 269

Randers Open Water 135 160 172 217 242 296 400 393 373 305 355

Vikinge Svøm - Roskilde 110 175 217 202 257 0 263 218 193 232

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 57

Esrum Open Water 240 253 300 201 193 245 275 270 209

Palmestranden Open Water 79 88 120 0 0

Herning Open Water 75 0 0 98 140 108 119

Rold Skov Open Water 100 115 99 193 186 196 153

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

Bro til Bro 48

Sorø Sø Svøm 85

DM/NM Open Water 126 48

522 1040 1320 2125 2921 3136 3533 5198 5339 5852 6073 6278 6138
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BILAG 8
Deltagerudviklingen for Aquaclinic i perioden 2012 - 2018

Arrangementssted Antal deltagere

2011 Klarskovgaard - Korsør 77 deltagere

2012 Hotel Ny Skovlund - Holstebro 84 deltagere

2013 Idrættens Hus – Brøndby* 144 deltagere

2014 Hotel Propellen – Billund* 111 deltagere

2015 Hotel Sørup Herregaard - Ringsted 84 deltagere

2016 Vejen Idrætscenter - Vejen 99 deltagere

2017 Idrættens Hus - Brøndby 73 deltagere

2018 Vejen Idrætscenter - Vejen 69 deltagere

*  I 2013 og 2014 var der et lederspor på årets Aquaclinic
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BILAG 9
Drunkneulykker 2001 – 2016

Figur 1: Kort over fatale drukneulykker. 

Gns. 2001 - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I alt

Ulykke 68,9 48 43 57 48 59 34 45 954

Selvmord 42,6 21 28 32 36 34 38 23 595

Drab 0,4 0 0 0 0 1 0 0 5

Ubestemt 12 9 7 15 5 7 10 7 168

I alt 123,9 78 78 104 89 101 82 75 1.722

Tabel 1: Druknedødsfald i Danmark i perioden 2001 - 2016, opdelt på dødsmåde og år

Tabel	1	omfatter	både	danskere	og	udlændinge.	Danskere	forstås	her,	som	personer	med	fast	bopæl	i	Danmark,	mens	udlændinge	omfatter	bl.a.	turister,	sejlere	og	fiskere.
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Tabeller og figurer 
 

Druknedødsfald i Danmark 2001-2016 · Statens Institut for Folkesundhed 28 

Tabeller og figurer 
Figur 1: Kort over fatale drukneulykker i 2016
 

 
En ulykke i et badekar og en ulykke i en gylletank er udeladt.

 
Tabel 1. Danskere døde som følge af drukning i udlandet i 2016

Bulgarien Thailand
Puerto 

Rico

1 1 1 
Kilde: SOS international, samt TrygFondens og Rådet for Større Badesikkerheds presseklip  
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Alder Gns. 2001 - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I alt

0 - 4 1,2 2 1 1 2 0 0 0 17

5 - 14 2,9 0 0 0 0 1 0 1 28

15 - 24 6,0 1 4 1 4 1 2 1 68

25 - 34 4,3 2 4 4 4 4 3 3 63

35 - 44 7,4 3 6 11 3 6 3 4 103

45 - 54 14,6 12 8 18 9 16 3 12 209

55 - 64 15,7 9 7 11 9 15 7 6 205

65 - 74 9,2 7 6 10 13 11 8 10 148

75+ 6,7 12 7 1 4 5 7 8 104

Uoplyst 0,9 0 0 0 0 0 1 0 9

I alt 68,9 48 43 57 48 59 34 45 954

Tabel 2: Druknedødsfald i Danmark i perioden 2001 - 2016, opdelt på aldersgrupper og år

Tabel	2	omfatter	både	danskere	og	udlændinge.	Danskere	forstås	her,	som	personer	med	fast	bopæl	i	Danmark,	mens	udlændinge	omfatter	bl.a.	turister,	sejlere	og	fiskere.
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TILLÆG: INTERNATIONALE 
SPORTSLIGE RESULTATER 
SVØMNING 
EUROPÆISKE JUNIOR MESTERSKABER 2018 

SAMMENFATNING AF RESULTATER:

Antal svømmere 20 (7 drenge og 13 piger)

Antal starter 74 (71 individuelle starter og 3 holdkapstarter)

Antal personlige rekorder 29 svarede til 41 % af de individuelle starter.
(Drenge: 17 svarende til 59 % - Piger: 12 svarende til 29 %)

Antal danske rekorder -

Antal danske juniorrekorder 3 fordelt på 1 individuel svømmer:
 - Alexander Aslak Nørgaard, 400 fri, 3.53.78
 - Alexander Aslak Nørgaard, 800 fri, 7.57.50
 - Alexander Aslak Nørgaard, 1500 fri, 15.10.88

Antal semifinaler (top 16) 15 individuelle (10 ud af 20 svømmere sluttede i top 16 eller bedre)

Antal finaler (top 8)  6 (3 individuelle starter og 3 holdkapstarter)
Følgende svømmere kvalificerede sig individuelt til finaler:
 - Karoline Barrett
 - Regitze Gaard
 - Thea Blomsterberg

Antal medaljer  1 fordelt på 1 individuel svømmer
 - Alexander Aslak Nørgaard, sølv på 1500 fri
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2018 EUROPEAN LONG COURSE CHAMPIONSHIPS
3-9th of August 

 

Pre-Meet Target:

3 medals/7 finals (Acceptable results 2 Medals/5 Finals).

By the Numbers:

Selected Events Time Progression  13 of 25 50%

All Events entered Time Progression  28 of 48 59%

Personal Best Times Selected Events 9 of 18 50%

Personal Best Times All Events Entered 21 of 48 44%

Individual Finals  10 

Individual Semi Swims 18 

LEN Trophy 399 point –  number 9 on nations rank

Medals 4

Pernille Blume:  50 free - silver 

Emilie Beckmann:  50 butterfly – silver

Woman relay:   4x100 medley – silver  

(Mie Ø. Nielsen, Rikke Møller Pedersen, Emilie Beckmann  

og Pernille Blume)

Woman:  4x100 free – bronze  

(Pernille Blume, Signe Bro, Julie Kepp Jensen, Mie Ø. Nielsen  

og Emily Gantriss(indledende heat)).
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Danish Records:  4 

Pernille Blume: 50 free (2 times)

Tobias B. Bjerg: 100 breaststroke

Women relay: 4x100 free 

Jr Danish Record:   1

Thea Blomsterberg: 200 breaststroke  
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De	glade	bronzevindere:	Josephine	Bundgaard,	Trine	Ekblond,	Kirstine	Friderichsen	og	 
Christine	Egebæk.	Copyright:	Lasse	Serup	Jensby

TRYGFONDEN KYSTLIVREDNING

Danmarks piger vandt bronze i mass recue i sejlads med rednings- 

både (IRB) ved VM Livredning i Adelaide – og landsholdet blev  

samlet nr. 4 i holdkonkurrencen.

Det danske landshold bestod af følgende glade mennesker: Lasse Serup Jensby, Joachim Frimann, 
Bjørn	Kure,	Christoffer	Morgils,	Kirstine	Friderichsen,	Trine	Ekblond,	Christine	Egebæk	og	
Josephine	Bundgaard.	Copyright:	Michael	Iwersen

LIVREDNING

EJM 2018, IRLAND
200 meter Forhindring

Guld:  Andreas Hansen

200 meter Superlivredder 

Sølv: Andreas Hansen

100 meter Redningsmedley

Sølv: Andreas Hansen

4x25 meter Bjærgning

Bronze: Matthias Mikkelsen, Jakob Juul, Rasmus Udbye,  

Andreas Hansen.  

VM 2018, ADELAIDE, AUSTRALIEN
200 meter Forhindring

4. plads:  Andreas Hansen (junior verdensrekord med tiden: 1.56.88) 

UDSPRING
 
NORDISKE MESTERSKABER, BERGEN, NORGE 
Platform (senior) 

Sølv: Martin Bang Christensen

Platform (Junior)

Bronze: August Grau

1. meter (Junior)

Bronze: Laura Venetia Valore

Team Event

Bronze: Laura Venetia Valore og Martin Bang Christensen
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