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Året 2020 vil uden tvivl blive forbundet med COVID-19 og alle dens konsekvenser i form af 

restriktioner og nedlukninger. Ingen havde set det komme, men oven på regeringens udmeldinger i 

begyndelsen af marts, stod det klart for enhver, at det var alvor, og at det ville komme til at påvirke 

vores hverdag på alle tænkelige måder. Måske var det meget godt, vi ikke kunne se ind i fremtiden og 

forstå, hvor voldsom en indgriben, der ville blive tale om. I troen på, at alt snart ville bedres, blev der 

arbejdet fantastisk flot i klubberne med at rette ind og overholde restriktioner og retningslinjer. Og 

selvom udfordringerne fortsatte, og det samtidig begyndte at gøre ondt på økonomien, blev der holdt 

ud og fokuseret på de små lyspunkter, der ind imellem kunne skimtes i horisonten. Vi har den 

dybeste respekt for klubbernes indsats for at komme gennem mørket. Vi kan konstatere, at 

foreningslivet i Danmark er gjort af et helt særligt stof, som ikke uden videre lader sig slå ud af selv 

den mest brutale pandemi. Hvor kan I være stolte af jer selv i klubberne. 

 

Året 2020 blev også skelsættende i SVØM-regi med fremlæggelse af konklusionerne på den 

undersøgelse, som DIF og Team Danmark i samråd med Kulturministeriet igangsatte og gennemførte 

i sidste halvdel af 2019. Undersøgelsen havde, som mange vil huske, fokus på at belyse de historiske 

og faktiske forhold samt kulturen i elitemiljøet under Dansk Svømmeunion i perioden 2001 og frem til 

2020. I forbindelse med fremlæggelsen af undersøgelsens konklusioner i februar 2020, ophørte 

samarbejdet med daværende direktør, Pia Holmen. Derefter påbegyndte Dansk Svømmeunion et 

målrettet arbejde med at finde en ny direktør til organisationen. Det meste af året 2020, mens corona 

rasede over det ganske land, blev Dansk Svømmeunions administration således ledet af chefgruppen 

i unionen med Morten Hinnerup i front som konstitueret direktør.  

  

I efteråret 2020 blussede debatten om forholdene i dansk svømning op igen. Debatten tog afsæt i, at 

bestyrelsen havde godkendt indstillingen af Pia Holmen til LEN Bureau. Da samarbejdet med Pia 

Holmen ophørte i februar 2020, vurderede bestyrelsen ikke, at kammeradvokatens undersøgelse 

skulle have betydning for den afgående direktørs frivillige virke i LEN. Beslutningen førte til en 

ophedet debat hen over efteråret, der kulminerede i december, hvor to bestyrelsesmedlemmer (Ide 

Kristine Kromann og Jacob Andkjær) valgte at udtræde af bestyrelsen og en større gruppe 

medlemsforeninger stillede et mistillidsvotum til den nuværende bestyrelse. Der blev derved åbnet 

for valg til en række poster i bestyrelsen, og mistillidsvotummet også blev lagt ind til afstemning.  

  

Vi har alle erfaret, at COVID-19 resulterede i talrige aflysninger af kurser, stævner, camps med mere i 

løbet af 2020. Heldigvis var der dog også ting, som lykkedes at blive afholdt eller gennemført i 2020. 

Det er ikke sket af sig selv, men er lykkedes takket være en masse gode ildsjæle i klubberne, som har 

været villige til at se på muligheder fremfor begrænsninger. 

  

Derfor er denne beretning heldigvis ikke kun et langt trist tilbageblik på året 2020, men giver også et 

positivt indblik i gennemførte aktiviteter, lancering af nye samarbejdsprojekter, idéudvikling i 

klubberne med meget mere.  

 

God læselyst. 
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Da regeringen lukkede landet gældende fra den 16. marts 2020, gik der næsten tre måneder, før vores 

svømmeklubber kunne komme tilbage i vandet. Dog ikke helt som sædvanligt, men nu under særlige 

retningslinjer og med et forsamlingsforbud hængende over hovedet på baggrund af COVID-19 

pandemien. 

Det har hele tiden været Dansk Svømmeunions ambition at få klubberne hurtigt, men forsvarligt 

tilbage i svømmehallerne, og det har til enhver tid været holdningen, at folkesundheden er vigtigere 

end vandaktiviteter. Vandaktiviteter må ikke bidrage til at sprede smitte, hverken i eller udenfor 

bassinet. 

På baggrund heraf, har Dansk Svømmeunion udarbejdet Vandsportens corona-regler, som er en 

vejledning til svømmeklubberne, der beskriver Danmarks Idrætsforbunds, DGI og Dansk 

Svømmeunions retningslinjer for indendørsidrætten - tilpasset brugen af svømmebade i henhold til 

de danske sundhedsmyndigheders generelle retningslinjer og anbefalinger. Retningslinjerne har 

fungeret som et dynamisk vejledende dokument, som hele tiden er blevet justeret efter det/de 

gældende forsamlingsforbud samt øvrige restriktioner. Retningslinjerne har blandt andet givet 

eksempler på, hvordan svømmeklubberne kunne tilrette deres undervisning i forhold til det 

gældende forsamlingsforbud – blandt andet at inddele bassinet og holde sig inden for kravet om 4 m2 

til rådighed per person.  

På trods af de udfordringer, som forsamlingsforbuddet har givet svømmeklubberne og deres 

medlemmer, har alle medlemsklubber taget Vandsportens corona-regler godt til sig og har afviklet 

undervisning på forsvarlig vis. Det er også lykkes flere medlemsklubber at afvikle en eller flere REMA 

1000 AquaCamps i løbet af sommeren, samt konkurrencer og andre aktiviteter uden at give 

anledning til smittespredning. 

Ikke desto mindre har forsamlingsforbuddet - udover at sætte nogle begrænsninger på mulighederne 

for svømmeundervisning og -træning - også sat nogle restriktioner på flere stævner, kampe, 

turneringer og events. Flere af sommerens åbent vand-events er således blevet aflyst, da de på grund 

af corona-restriktioner ikke kunne afvikles. Det lykkedes dog at afvikle tre åbent vand-events med 

særlige restriktioner i august, da forsamlingsforbuddet var på sit højeste. Igen lykkedes det at afvikle 

disse events uden smittespredning. 

 

Det så dystert ud, da regeringen og Folketinget præsenterede sine genåbningsplaner i foråret. 

Foreningssvømning var i første omgang en del af fase fire af genåbningen den 4. august, men en 

stærk koordineret indsats på tværs af SvømmeDanmark samt proaktiv lobbyisme sikrede, at 

genåbningen af foreningssvømning blev rykket frem til tredje fase af genåbningen den 8. juni. 

#tilbageivandet-kampagnen blev flittigt delt på sociale medier, hvor Facebook var højdespringer med 

knap 1.000 delinger. Det store engagement som rigtig mange mennesker lagde i at sprede 

kampagnen, var helt sikkert medvirkende til, at politikerne på Christiansborg hørte os undervejs i 

deres forhandlinger.  

På Instagram hjalp flere af vores landsholdssvømmere også med at puste liv i budskabet, blandt 

andet Anton Ørskov Ipsen fra Sigma Swim og Signe Bro fra Svømmeklubben Triton Ballerup/NTC, 

der også er atletrepræsentant. 
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Parallelt med, at vi arbejdede hårdt på at komme tilbage i vandet, var vi også opmærksomme på, at vi 

måtte have fokus på, hvordan vi bedst muligt sikrede, at alle kom tilbage til vandet - samt at den 

daglige træning fortsatte på en god måde, når svømmehallerne atter åbnede. Der var jo efterhånden 

gået flere måneder uden nærkontakt til klorvandet, så hvordan kunne man nu på en god måde 

genoptage træningen, når det blev muligt.  

Det førte til et større arbejde med at indsamle viden på området, og vi fik i den forbindelse assistance 

fra sportspsykologisk konsulent Janne R. Mortensen fra Mental Motion. Tre videoer med gode råd 

målrettet tre forskellige målgrupper blev resultatet af samarbejdet – videoer, som blev offentliggjort 

på YouTube og SvømmeSport (Facebook) i perioden den 11.-14. juni. Vurderet på antallet af 

videovisninger er vores indtryk, at mange fik glæde af videoernes indhold. 

2020 skulle have været året, hvor en lang række spændende begivenheder og events skulle have 

fundet sted. Som med så meget andet lagde corona også en kedelig dæmper over vores 

aktivitetsniveau, og langt de fleste af vores åbent vand arrangementer, uddannelser, 

turneringskampe, konkurrencer, kurser og svømmestævner i både ind- og udland blev aflyst.  

Enkelte events blev dog heldigvis afholdt. Blandt andet lagde Amager Strandpark hav til DM på 5 km 

i åbent vand den 8. august, hvor 40 svømmere var tilmeldt. Gymnastikhøjskolen i Ollerup inviterede 

til DM i High Diving (12 meter tårnudspring) den 12. september, hvor det med til historien skal 

pointeres, at det var første gang nogensinde, at der blev afholdt DM i denne udspringsdisciplin. Inden 

for konkurrencelivredning, hvor indendørs DM måtte aflyses grundet corona, fandt disciplinudvalget 

på at afholde Danmarks første virtuelle Paddle Race i juni. Et sjovt og anderledes koncept, som gav 

alle interesserede mulighed for at konkurrere i åbent vand. Slagets gang kunne følges løbende på 

nettet, hvor alle, der deltog, skulle uploade deres resultater fra et GPS-ur.   

For landets konkurrencesvømmere blev der afholdt virtuelle konkurrencer for hold og 

årgangssvømmere i løbet af efteråret. Vinterens kortbanesæson kulminerede for juniorsvømmerne 

med DM for piger og drenge i henholdsvis Greve Svømmehal og Aarhus Svømmestadion. Der skal i 

den forbindelse lyde en stor tak til lokalarrangørerne, der endnu en gang viste sig som dygtige 

arrangører under de vanskelige forhold, som december bød på.  

For landets dygtigste svømmere blev DM på kortbane vinterens højdepunkt. I løbet af det historisk 

lange DM på otte dage duellerede først damerne og dernæst herrerne i den mennesketomme 

svømmehal, hvor der undervejs blev svømmet en nordisk rekord, tre danske rekorder og to 

juniorrekorder. Der skal lyde en stor tak til Helsingør Svømmeklub, Helsingør Svømmehal, Helsingør 

Kommune, Comwell Borupgaard samt alle de frivillige, der gjorde det muligt at afholde 

danmarksmesterskaberne på kortbane. 

 

Under normale omstændigheder kan det til tider være udfordrende at drive en svømmeklub, men i 

2020 blev alle udfordringerne meget større grundet COVID-19.  

De endelige medlemstal for 2020 er for nærværende ikke tilgængelige, men det ser ud til, at vi kigger 

ind i en samlet medlemsnedgang på cirka 10 % på landsplan. Der er flere årsager til, at man har 

mistet medlemmer. Nogle klubber fik slet ikke startet efterårssæsonen op, andre har været nødsaget 

til at køre med færre medlemmer for hvert hold - og andre igen har oplevet, at medlemmer har meldt 

sig ud eller slet ikke meldt sig ind på grund af frygten for at blive smittet. Der er stor forskel fra klub 

til klub, fra by til by, fra kommune til kommune og fra landsdel til landsdel, men der er ingen tvivl 
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om, at corona kommer til at sætte sit tydelige spor i medlemsstatistikken for 2020 - og for den sags 

skyld også for 2021.  

De manglende medlemmer har betydet et stort fald i indtægter, og selv om klubberne har vist rettidig 

omhu, hjemsøgt støttepuljer og hjælpepakker, så er der ingen tvivl om, at COVID-19 også kommer til 

at sætte sit tydelige aftryk i mange af klubbernes regnskaber for 2020. Ud over de mistede indtægter 

har mange klubber også haft ekstra lønudgifter til personale, der har skullet hjælpe med at guide 

medlemmerne i forhold til corona-regler med mere.   

På den lange bane er der begrundet frygt for, at det kan komme til at tage tid at få medlemmerne 

aktiveret igen, og for nogle medlemmer er motivationen til at dyrke idræt - og specifikt svømning - 

måske helt forsvundet, og man vil i værste fald helt miste disse medlemmer i klubberne. Så der 

venter en stor opgave forude for Dansk Svømmeunion i forhold til at hjælpe klubberne med at få 

skabt gode vilkår for en sikker genåbning med masser af spændende aktivitetsmuligheder for 

medlemmerne i de danske svømmeklubber. 

 

Dansk Svømmeunions administration har naturligvis også været påvirket af situationen. Vi har 

således gjort brug af to af regeringens mange hjælpepakker i løbet af året. I perioden fra den 12. marts 

til den 28. august var flere medarbejdere hjemsendt i kortere eller længere tid, og vi har modtaget 

lønkompensation fra Erhvervsstyrelsen i denne periode. Kompensation for tab for aflyste, udskudte 

eller væsentligt ændrede arrangementer har vi modtaget for Danish Open, TrygFonden 

Christiansborg Rundt samt DM og DJM i svømning. 

 

2020 blev året, hvor vi alle stiftede bekendtskab med nye måder at mødes på. Virtuelle systemer, som 

Zoom, Teams samt Skype har været de nye mødesteder, hvad enten der var tale om store eller små 

møder. Nye mødeværktøjer har også betydet nye måder at afvikle møder på.  

Da COVID-19 situationen udviklede sig, var der behov for at anvende ovenfor nævnte virtuelle 

mødeplatforme til møder med Dansk Svømmeunions klubber. Møderne blev brugt til blandt andet at 

give en status på COVID-19 situationen. Retningslinjerne for genåbning af svømmeklubberne blev 

drøftet, og der blev orienteret om foreningsidrættens forskellige støtteordninger, og endelig var der 

en status på Dansk Svømmeunions situation, herunder også kommende stævner. 

Møderne blev faciliteret af konsulenter fra Dansk Svømmeunion. På møderne deltog desuden flere 

medlemmer fra Dansk Svømmeunions bestyrelse. Der var stor tilslutning til disse møder 

Det virtuelle rum, gav både disciplinudvalg og afdelinger mulighed for at afvikle deres årlige 

dialogmøder - til trods for forsamlingsforbud og nedlukning af Danmark. 

Dansk Svømmeunions bestyrelse har anvendt det virtuelle rum til at skabe dialog med klubberne om 

verserende sager. Fælles for alle møderne har været et væsentligt større deltagerantal end ved 

fysiske møder. 

Den virtuelle platform har været anvendt af både Sportsafdelingen og Medlems- og 

Udviklingsafdelingen til at afvikle webinarer med fagligt fokus. Også her oplevede man et stort og 

positivt fremmøde. 

Alle afdelinger og ansatte i Dansk Svømmeunion har anvendt de virtuelle mødeplatforme til at 

fastholde kontakten med såvel eksterne samarbejdspartnere, som til klubberne, deres bestyrelser, 
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trænere, svømmeskoleledere, de regionale udvalg, stævneudvalget med flere. Møder, som har været 

vigtige for at sikre, at de gode relationer blev bevaret. 

At anvende de virtuelle mødeplatforme er kommet for at blive i en eller anden grad, udtales det 

samstemmende fra flere sider: ’Vi kommer meget bredere ud end ved at invitere til fysiske møder’. 

COVID-19 har sat både klubber og unionen under et massivt pres gennem hele året. Der skal lyde en 

kæmpe tak til alle, der været med at holde hånden under klubberne lokalt. Det gælder i helt særlig 

grad alle jer medlemmer i foreningerne, der har fastholdt jeres medlemskaber på trods af de lukkede 

svømmehaller. Vi sender ligeledes en kæmpe tak til DIF, Team Danmark, TrygFonden og alle vores 

øvrige samarbejdspartnere for den hjælp og forståelse, vi har mødt gennem hele året.  

 

Dansk Svømmeunion budgetterede i 2020 med et underskud på kr. 1.500.163, -, og har ved årets 

afslutning realiseret et underskud på kr. 1.229.439, -. Den positive difference mellem det 

budgetterede og det realiserede resultat udgør kr. 270.724, -. Underskuddet tages af egenkapitalen, 

der herefter udgør kr. 3.356.229, -. Et niveau, der opfylder målsætningen om, at egenkapitalens 

størrelse skal være mellem 2,5 mio. kr. og 5,0 mio. kr.  

Årsrapporten for Dansk Svømmeunion for 2020 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste 

år, og udviser et retvisende billede af den økonomiske og finansielle situation i unionen. Den samlede 

likviditet udgjorde ved årets udgang 17,4 mio. kr.  

Unionens aktivitetsniveau i 2020 var påvirket af corona. Bl.a. medførte forsamlingsforbuddet 

aflysning af en lang række stævner, kurser og uddannelser samt vores store åbnet vand arrangement 

TrygFonden Christiansborg Rundt. Alle aflysningerne medførte et nettotab på lidt over 5 mio. kr., et 

tab, vi har formået at kompensere for med omkostningsbesparelser, mådeholdenhed, støtte fra DIF 

og kompensation fra Erhvervsstyrelsen. 

 

På DIFs årsmøde i slutningen af juni 2020 blev deres politiske program for perioden 2021-2024 

vedtaget. Siden da har Dansk Svømmeunion arbejdet på SVØMs eget kommende politiske program, 

ligeledes for perioden 2021-2024. Processen er forsat i gang, og vi glæder os til at fremlægge det 

færdige program for medlemsklubberne i løbet af 2021. 

Det er vigtigt for Dansk Svømmeunion, at vi læner os op ad DIFs politiske program, men samtidig 

sikre, at SVØMs politiske program afspejler vores medlemsklubbers interesser og behov samt vores 

virke som organisation på tværs af hele SvømmeDanmark. 

Dansk Svømmeunion har en vision om, at vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation. Vi ønsker 

at skabe de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for udøvelse af svømmesport i Danmark. I 

det politiske program har vi udvalgt tre politiske fokus-/indsatsområder, som frem mod 2024 særligt 

vil understøtte vores vision for svømmesporten, henholdsvis: 

• Sammen om vandaktiviteter og bevægelse 

• Fremtidens vandaktiviteter for børn og unge 

• Svømmesporten tager ansvar 
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I processen med tilblivelsen af programmet har vi forsøgt at involvere vores medlemsklubber, blandt 

andet via en spørgeskemaundersøgelse foretaget i september 2020.  

Det politiske program viser den vej, vi fremadrettet ønsker for Dansk Svømmeunion. Vi håber, at det 

politiske program vil være til inspiration for alle landets svømmeklubber, og at programmet kan være 

med til at skabe en fælles rød tråd og udvikling i hele SvømmeDanmark.  
 

Bestyrelsen har valgt at sætte fokus på Good Governance i 2021 - med henblik på at drøfte emnet på 

ny i en struktureret form.  

Det er ønsket og målsætningen at skabe synlighed for det løbende arbejde med Good Governance 

igennem et årshjul og en køreplan ud fra eksempelvis følgende temaer: 

• Kommunikation og transparens 

• Bestyrelsens sammensætning og kompetencer 

• Årshjul og makrocykel 

• Værdikæder og porteføljestyring 

• Ledelse af professionelle og kernefrivillige 

 

En stor del af 2020 har været dedikeret til at finde en ny direktør for Dansk Svømmeunion. Arbejdet 

har været forankret i et ansættelsesudvalg under bestyrelsen med fire bestyrelsesmedlemmer, en 

medarbejderrepræsentant samt eksterne personer fra et rekrutteringsfirma. I løbet af efteråret 2020 

blev der afholdt første-samtaler med udvalgte personer fra et stort og bredt repræsenteret 

ansøgerfelt. Herefter blev et mindre antal kandidater indkaldt til anden-samtaler medio november. 

Primo december kunne Dansk Svømmeunion præsentere Merete Riisager som ny direktør med 

virkning fra 1. januar 2021. 

 

I medlemsopgørelsen for 2020, der dækker året 2019, var der igen en flot fremgang at spore hos i de 

danske svømmeklubber. Medlemstallet for 2019 var 193.170 mod 189.977 for 2018 - så en samlet 

fremgang på cirka 1,5 %. Det er et fantastisk flot stykke arbejde, der foregår ude i klubberne, og dette 

afspejles år efter år i det samlede medlemstal. Siden 2009 har der hvert år været en vækst i 

medlemstallet.  

Se i øvrigt bilag 2 og 3, hvor man kan se udviklingen i det samlede medlemstal samt udviklingen i 

medlemstallene på de enkelte discipliner. 

 

Implementering af E-læring er fortsat et helt centralt tema i vores kursusafdeling. Vi er kommet godt 

fra start på Svømningens Grunduddannelse, men vi gælder os til fremadrettet at kunne tage dette 

redskab i brug på endnu flere af vores uddannelser. 
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I 2020 har vi optimeret den kommunikative del af e-læringsplatformen gennem blandt andet 

implementering af deltager-notifikation. Målet for 2020 var også at optimere brugeroplevelse, 

hvilket vi ikke er mål med på nuværende tidspunkt. Dette område vil fortsat være et mål i 2021. 

 

En af Dansk Svømmeunions målsætninger er at skabe større og stærkere foreninger. Målsætningen 

er, at Dansk Svømmeunion inden udgangen af 2021 har fået 10.000 flere medlemmer i alderen 0-12 år 

i de danske svømmeklubber (siden 2017). Og vi er godt på vej! Samlet set har vi i perioden 2017-2019 

fået 6.190 nye medlemmer i aldersgruppen 0-12 år. 

Klubber, der ønsker en medlemsvækst, kan indgå i et klubudviklingsforløb sammen med Dansk 

Svømmeunions Medlems- og udviklingsafdeling. Afdelingen vil bidrage med konsulentbistand og 

relevante redskaber, der kan styrke udviklingsforløbet. 

Et vigtigt redskab til at skabe større og stærkere foreninger er Members 1st, som blev lanceret i 

januar 2019. Members 1st er et udviklingsværktøj, der gør det muligt for svømmeklubber at udsende 

tilfredshedsundersøgelser til klubbens egne medlemmer. 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. 

Members 1st fungerer ved, at systemet via e-mail sender en spørgeskemaundersøgelse ud til alle 

klubbens medlemmer (både svømmeskole- og konkurrencemedlemmer), frivillige og trænere. 

Spørgeskemaundersøgelsen besvares online, hvorefter alle resultater kan tilgås af klubbens 

bestyrelse (og eventuelt ansatte) online. Members 1st hjælper altså klubben til at blive klogere på, 

hvad klubben gør rigtig godt, men også, hvor klubben kan blive endnu bedre.  

32 svømmeklubber er på nuværende tidspunkt registreret i systemet, heraf har 25 svømmeklubber 

indtil videre indsamlet data om deres medlemmer, frivillige og trænere én eller flere gange. På trods 

af corona er der også i 2020 kommet nogle nye klubber med på konceptet, og der er masser af gode 

indsigter for klubberne, der kan styrke dem i deres daglige arbejde. 

 

Projektgruppen bag Aqua Inspiration håbede til det sidste, at det ville være muligt at afholde Aqua 

Inspiration i oktober måned 2020. Desværre betød situationen omkring COVID-19 og de tilhørende 

restriktioner, at det ikke var muligt at afholde Aqua Inspiration i sin oprindelige form.  

Det var muligt at være op til 50 personer på daværende tidspunkt, så derfor rykkede en stor del af de 

praktiske oplæg ud i landet, som enkeltstående workshops, så antallet kunne holdes til maksimum 50 

personer per workshop. Udover de enkelte workshops rundt i landet, blev der i Esbjerg afholdt en 

mini Aqua Inspiration - kun med Aqua Fitness på programmet, og her havde 39 deltagere tilmeldt sig.  

Endeligt blev der også planlagt et lederspor i Jylland og et på Sjælland. 

I alt deltog 169 personer på de forskellige workshops, lederspor og Aqua Fitness.  

Vi håber, at det i 2021 bliver muligt at afholde Aqua Inspiration på normal vis, og arbejder lige nu 

med forskellige scenarier, så den kan afholdes forsvarligt. Konferencen forventes afholdt den 30. - 31. 

oktober 2021.  
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Livredderakademiet blev gennemført med 24 motiverede deltagere. Det blev som de foregående år en 

stor succes med gode oplevelser i vandet, aftensmad på stranden, førstehjælp, livredning i bølgerne 

og praktik som livredder ved tårnene. De forskellige dele af livredning og deltagernes engagement 

gav inspiration for alle til at tage livredning med hjem til klubberne. Livredderakademiets fjerde år 

viste tydeligt, at det med tiden er blevet et væsentligt element i arbejdet med at opbygge en 

livredningskultur i Danmark. 

Livredderakademiet afholdes næste gang den 3. - 5. august 2021. Der vil være 24 deltagere fra 12 

klubber og for kr. 10.000 livredningsudstyr til klubben.  

 

I starten af 2020 ville vi have præsenteret vores medlemsklubber for AquaSafe – et 

livredningskoncept, som gør svømmeklubbernes medlemmerne klar til at kunne undgå ulykker i 

vandet, samt redde sig selv og andre, hvis uheldet skulle være ude. COVID-19 forhindrede os 

desværre denne lancering, da vores foreninger ikke havde adgang til svømmehallerne. Derfor 

producerede vi AquaSafe@home - ud fra tanken om, at selvom man ikke kan komme i 

svømmehallen, kan man alligevel godt blive strandklar.  

AquaSafe@home er således en række livredningsøvelser, man kan lave alene eller sammen med sin 

familie hjemme hos sig selv – indenfor eller udenfor. Til AquaSafe@home skal man selv producere 

udstyret og øve sig med det, og i en række videoer viser og forklarer vi med egne børn, hvordan man 

skal gøre. Med fortsat corona-lukkede svømmehaller op imod sommeren, så vi et aktuelt behov for 

også at vise vejen til vandglæde i åbent vand. Derfor udvidede vi AquaSafe@home med en Beach 

Edition. Vi satte os for at fremme vandglæde i åbent vand ved at vise magiske vandøjeblikke samt en 

vej til vandglæde udendørs. Med udgangspunkt i hjemmearbejde var vi ansatte på stranden med 

egne børn, hvor vi optog film med differentierede øvelser i åbent vand. Gennem otte film satte vi 

fokus på brugen af våddragter til børn, og hvordan man gennem simple øvelser, uden store krav til 

hjælpeudstyr, kan gøre børn nysgerrige og motiverede på nye udfordringer i vandet. Alt materiale og 

videoer blev lanceret på Dansk Svømmeunions Facebookside og hjemmeside, og vi sendte mails til 

alle klubber, som gjorde opmærksom på konceptet, så de kunne dele det med deres medlemmer. 

TrygFonden har siden brugt dele af filmene til deres egen kampagne på Respekt for Vands 

Facebookside. 

 

Vi stiller store krav til udviklingen inden for alle vores discipliner – også når det gælder udspring. Det 

var ambitionen, at en udspringer skulle kvalificere sig til OL i 2020, hvilket i så fald ville være første 

gang siden 1980. På trods af ulige træningsvilkår, når vi sammenligner træningsmuligheder for vores 

udspringere med deres europæiske og internationale konkurrenters, tydede det på, at 2020 kunne 

være blevet året, hvor der igen ville være en OL-kvalificeret udspringer fra Danmark.  

Martin Bang Christensen fra AGF Udspring gjorde i hvert fald flot figur i starten af året ved en række 

internationale stævner i disciplinen 10 meter tårn. 

Ved to af FINAs Grand Prix stævner sprang Martin sig til flere finalepladser, og med en pointscore på 

i alt 411,35 i en semifinale, kvalificerede Martin sig til World Cup og EM. Netop ved World Cuppen 
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skulle der springes om de eftertragtede OL-pladser, men det store kvalifikationsevent blev desværre 

aflyst grundet corona-pandemien. 

Martin (nu Lyseng Udspring) har siden da skiftet sit primære fokus fra 10 meter tårn til 

tremetervippe. Vi glæder os til at følge hans udvikling, og se ham i aktion til de næste internationale 

konkurrencer. Martins sportslige udvikling giver håb om, at flere danske udspringere vil følge i hans 

spor. 

 

Med den store efterspørgsel på crawlfit-tavler i 2019, skulle 2020 været året med en masse aktivitet 

rundt om tavlerne. Desværre satte COVID-19 situationen også en stopper for disse planlagte 

aktiviteter. Men når én dør lukker, åbner en anden. Derfor var der hen over sommeren stort fokus på 

svømning i åbent vand, hvilket resulterede i flere perspektiver i crawlfitprojektet. 

Udfordringerne med COVID-19 har ikke stoppet interessen for projektet, derfor fik yderlige 20 

klubber og haller tilsendt en crawlfit-tavle i august, således, at der nu er udelt 43 og bestilt yderligere 

7, som forventes fordelt primo 2021.  

 

Åbent vand-svømning har i løbet af 2020 oplevet en stigning i både udøvere og omtale. Dette skyldes 

i høj grad forårets nedlukning af landets svømmehaller, hvilket igen betød, at mange tidligt valgte at 

hoppe i våddragten som alternativ til badedragten. 

Som alle andre aktiviteter har åbent vand-sæsonen også været præget af COVID-19. Flagskibet 

blandt åbent vand-begivenhederne er TrygFonden Christiansborg Rundt, som i 2020 måtte aflyses, 

da forsamlingsforbuddet umuliggjorde afholdelsen af et event med over 4.000 deltagere. 

Årets andre åbent vand-events blev også påvirket af corona, og således lykkedes det kun at afholde 

Amager Open Water på Sjælland samt Himmelbjergsvøm/Silkeborg Open Water i Jylland. Begge 

events var store succeser med glade deltagere. I Silkeborg blev der således afholdt en 1.000 m 

distance for nybegyndere i åbent vand for første gang. 

Når nu det ikke var muligt at samle mange mennesker på én gang til events, så lykkedes det til 

gengæld at samle få mennesker til mange træningssamlinger hen over sommeren. 

Bevæg dig for livet udbød hjælp til klubber og træningsfællesskaber, der ønskede at arrangere fælles-

træning for egne og andre medlemmer. Det var der omkring 25 klubber, der benyttede sig af, hvilket 

betød, at der blev afholdt næsten 100 træningssamlinger over hele landet i løbet af sommeren. 

 

Da Den Store Svømmedag skulle afholdes den første søndag i oktober, lød restriktionerne på et 

forsamlingsforbud på 50 personer. Dette betød, at det var muligt at afholde dagen, dog på en lidt 

anderledes måde end normalt. 
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Dansk Svømmeunion valgte at ændre på konkurrencerne om at få flest personer i vandet samt at 

svømme flest meter, da vi naturligvis ikke ville opfordre til at være for mange samlet på én gang. 

Derfor opfandt vi andre konkurrencer, hvor det gjaldt om at tage nogle gode billeder - og på den måde 

vinde pengepræmier. 

Forståeligt nok var der mange, der i 2020 valgte ikke at afholde Den Store Svømmedag. Seks 

svømmeklubber og svømmehaller valgte dog at gennemføre og afholde Den Store Svømmedag, og de 

havde en dejlig dag på trods af restriktionerne. 

I 2021 kan vi forhåbentlig afholde Den Store Svømmedag den 3. oktober. 

 

Dansk Svømmeunion var grundet COVID-19 situationen desværre nødsaget til af aflyse TrygFonden 

Christiansborg Rundt den 29. august 2020. Det skete på baggrund af regeringens forbud mod 

afholdelse af alle festivaler og events med over 500 deltagere gældende til og med august 2020. 

Da vi aflyste eventen den 29. april 2020, var der på det tidspunkt omkring 800 flere tilmeldte end i 

2019 på samme tidspunkt. Vi kunne med stor sandsynlig have haft en udsolgt event i 2020. Sådan 

skulle det desværre ikke gå. 

Som konsekvens af aflysningen, blev deltagerne tilbudt at få overflyttet deres deltagelse til 2021, 

eller de kunne anmode om at få tilbagebetalt deltagergebyret. Cirka 85 % af alle tilmeldte valgte at få 

overflyttet deres deltagelse til 2021. Alt taget i betragtning kan vi kun være både tilfredse med – og 

taknemmelig for - at så mange bakker op om eventen i 2021. 

 

 

Inden corona ramte Danmark, nåede seks klubber at afholde en helt almindelig REMA 1000 

AquaCamp i vinterferien, med i alt 262 børn, uden restriktioner, håndsprit eller lignende.  

Da corona ramte Danmark og lukkede alt ned, vidste vi ikke, hvordan det ville se ud, når vi nåede til 

sommerferien, så der blev krydset både fingre og tæer igennem hele foråret med håbet om, at det blev 

muligt igen at afholde REMA 1000 AquaCamp i sommerferien.  

Heldigvis blev der lukket op i sidste øjeblik, så det blev muligt at afholde camps i løbet af sommeren, 

til stor glæde for svømmeklubber, børn og Dansk Svømmeunion.  

38 svømmeklubber stod klar og planlagde og afholdte én eller flere camps i løbet af sommerferien. 

Klubberne fik oprettet og planlagt på kort tid, og fik aktiveret mange glade børn, der - efter en lang 

nedlukning - bare trængte til at komme ud og lave noget aktivt sammen med andre børn,  

I alt blev der afholdt 97 camps i løbet af sommeren, og 3.631 børn fik en god oplevelse. 

I efterårsferien var det heldigvis også muligt at afholde camps, og det var der seks svømmeklubber, 

der gjorde. I efterårsferien fik de seks klubber aktiveret 211 børn.  
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Selvom COVID-19 prægede størstedelen af 2020, blev der i klubberne aktiveret i alt 4.104 børn på 103 

camps. Det er virkeligt flot klaret af de arrangerende klubber. Der skal også her lyde en helt særlig tak 

til REMA 1000 for den støtte og fleksibilitet, vi er blevet mødt med i løbet af 2020.  

 

I 2020 har vi i samarbejde med DGI videreudviklet informationsmaterialer til Svømningens 

Grunduddannelse og Svømningens Hjælpetræneruddannelser, og i den forbindelse gjort det nemmere 

for klubberne at samarbejde om at afholde uddannelser lokalt. 

Samlet set har vi i 2020 gennemført 15 grunduddannelser. Dette har resulteret i, at 338 deltagere har 

deltaget i Svømningens Grunduddannelse. På Hjælpeinstruktøruddannelsen har vi gennemført 15 

uddannelser med i alt 250 deltagere. 

I lyset af COVID-19 bød både foråret og efteråret på et udvidet samarbejde med DGI, hvor vi under 

Bevæg dig for livet-samarbejdet udbød en række webinarer. En form, som har vundet indpas med de 

restriktioner, som corona har medført, og som stiller store krav til udvidet samarbejde, hvis 

potentialet skal udnyttes fuldt ud. 

 

Om end der har været færre stævner og mesterskaber at berette om i 2020, har der dog fortsat været 

masser af historier at formidle. Her har vi i løbet af året skruet op for brugen af de sociale medier og 

hertil taget YouTube aktivt i brug. Der er blevet lanceret flere digitale kampagner, der samtidig er 

blevet tilført nye grafiske elementer. Små videoproduktioner er også noget af det, som vi har 

besluttet at gøre mere brug af. Af bilag 1 fremgår det med alt tydelighed, hvorledes aktiviteten på 

vores sociale medier er vokset med unionens bevidste styrkelse af dette område. 

Dansk Svømmeunions hjemmeside – www.svoem.org – er kernen i alt vores kommunikation, så 

meget af det, vi deler på de sociale medier, udspringer af dette site. Hjemmesiden er imidlertid også 

en udfordring for os i disse år, da den ikke længere er tidssvarende og hertil kan være svær at 

navigere rundt på. Hjemmesiden udgør et af de områder, der i 2021 bliver kigget nærmere på. En 

arbejdsgruppe blev nedsat i januar 2021 og har, som det første, kastet sig over en analyse af det 

eksisterende site. Det er en stor og vigtig opgave, der her er påbegyndt. 

 

Når vi har budskaber til klubberne, der set med vores øjne, er af særlig vigtig karakter, benytter vi 

også udsendelse af klubskrivelser, som tilgår klubbernes officielle kontakter via mail. I forbindelse 

med COVID-19 har vi sendt en hel del klubskrivelser afsted, hvor fokus har været på Vandsportens 

corona-regler, hjælpepuljer med mere. 

Parallelt med disse udsendelser har vi i løbet af året afholdt flere store virtuelle møder på Zoom og 

Teams, hvor vi sammen med klubberne har drøftet tolkning af retningslinjer, muligheder og 

begrænsninger samt hjælpepakkernes indhold. I den forbindelse har det været fantastisk at opleve, 

hvor mange klubber, der har deltaget aktivt i disse møder. Det skal der lyde en stor tak for. 
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De virtuelle møder er en af de kommunikationskanaler, som for alvor så dagens lys i 2020. Vi er sikre 

på, at det bliver en kanal, som vi kommer til at benytte fremover som supplement til de fysiske 

møder. 

 

Året bød, som skitseret, på en opjustering af indsatserne på vores sociale medier. Bedømt på diverse 

nøgletal virker det til, at SvømmeDanmark har taget godt imod initiativet. På Facebook og Instagram 

er vores følgerskarer steget med henholdsvis 39,7 % og 35,1 %, mens der er kommet 60 % flere 

følgere til på vores LinkedIn-side. 

Der er også lagt ressourcer i at opsætte en ny og samlet YouTube-kanal, der kan rumme vores mange 

forskelligartede projekter. I løbet af året har kanalen fået 236 abonnenter, og kanalen kommer 

fremover til at varetage livestreaming af forskellige events. 

Vi er langt fra i mål, og vi har fortsat meget arbejde foran os på området. Vi ønsker at blive endnu 

mere synlige for vores foreninger, medlemmer samt omverdenen. Endnu et skridt på den rejse bliver 

lanceringen af et nyt nyhedsbrev, som kommer til at henvende sig til en bred vifte af vores 

nøgleinteressenter. 

Vores bærende kommunikationsplatform – www.svoem.org – har vi styrket i løbet af året, hvor vi 

gradvist har flyttet mere og mere af nyhedsflowet fra www.svoem.dk til den fælles platform. 

Besøgstal for hjemmesiderne samt antal følgere på vores sociale medier fremgår af bilag 1 på side 24. 

 

Dansk Svømmeunion samarbejder med Mary Fonden om Antibulli Svømning, og fik efter en del 

forsinkelse lanceret projektet i november 2020. Lanceringen foregik i Helsingør Svømmehal, med stor 

hjælp fra Helsingør Svømmeklub, og fornemt besøg af Dansk Svømmeunions protektor og formand 

for Mary Fonden, Kronprinsesse Mary. 

Efter en indledende velkomst fra Mary Fonden og Helsingør Svømmeklub fremviste børn fra 

Helsingør Svømmeklub nogle af øvelserne fra Antibulli.dk. Lanceringen forløb godt og var en god 

start på at få Antibulli Svømning ud i de danske svømmeklubber.  

Flere svømmeklubber har vist interesse for at arbejde med Antibulli Svømning og fællesskabet i 

svømmeklubben, og så snart der åbnes op igen for aktiviteter i svømmeklubberne, skal Antibulli 

Svømning ud at leve i de danske klubber.  

Antibulli Svømning er en platform, som skal hjælpe de danske svømmeklubber med at målrette 

arbejdet med de gode fællesskaber i svømmeklubben. 

 

 

Parasport Danmark og Dansk Svømmeunion har gennem de seneste 10 år arbejdet mere og mere 

sammen. Tilbage i 2018 tog vi sammen de første skridt imod på et mere formaliseret samarbejde om 

udviklingen af svømmere med funktionsnedsættelse. 

I løbet af 2020 har vi sammen med Parasport Danmark foretaget en større undersøgelse af para-

svømning i Danmark. Undersøgelsen har til hensigt at skabe et godt fundament for et fremtidigt 

samarbejde.  

 

http://www.svoem.dk/
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Undersøgelsen peger på en række tendenser i det danske svømmelandsskab, der giver en begrundet 

tro på, at der med konkrete tiltag, kan skabes stor vækst og fremgang på para-svømningen i de 

danske svømmeklubber.  

 

 

’Dansk Svømmesport vil vinde bedre’ er titlen på den nye sportslige strategi og handleplan, som for 

de kommende år sætter den strategiske retning og rammerne for svømmesporten i Danmark. Den 

afløser den hidtidige strategi og handleplan ’Fra stolte resultater til nye fælles ambitioner’ - og vil 

ligesom den være udgangspunktet for prioriteringen af indsatser og den udvikling, vi ønsker at tage 

fat på i de kommende år. 

Med afsæt i drøftelserne på det dialogmøde som klubber, elitekommuner og Sportsafdelingens 

frivillige var inviteret med til i efteråret 2019, blev et nyt udkast til strategi og handleplan sendt i 

skriftlig høring hen over forårsmånederne i 2020. På baggrund af de indkomne høringssvar, drøftelser 

i arbejds- og styregruppen for det fælles talent- og elitesamarbejde med Team Danmark, samt 

behandling i Dansk Svømmeunions bestyrelse, kunne den endelige strategi og handleplan (kan læses 

her) introduceres på en virtuel udgave af Svømmesportens Dialogmøde i september 2020. 

 

2020 har været en helt atypisk sportår uden et eneste internationalt mesterskab på grund af COVID-

19. Mens IOC, FINA og LEN har udskudt deres mesterskaber (åben klasse) valgte det nordisk 

svømmeforbund (NSF) af aflyse de nordiske mesterskaber. Ligeledes blev EM for juniorsvømmere i 

2020 aflyst. Det betyder, at de internationale mesterskaber (åben klasse) ligger meget tæt pakket i de 

kommende år sammenlignet med den praksis, der har været gældende i svømmesporten gennem en 

lang årrække. Som planerne ser ud nu, vil de udskudte mesterskaber fordele sig således: 

• 2021: EM Langbane, Olympiske Lege, EM Kortbane, VM Kortbane 

• 2022: VM Langbane, EM Langbane, VM Kortbane 

Stabiliseres forholdene omkring COVID-19 forventes på nuværende tidspunkt en tilbagevenden til 

den traditionelle mesterskabscyklus fra 2023. 

Af større udviklingsopgaver inden for området International High Performance, har fokus især været 

rettet mod fortsat udvikling af det nationale monitoreringskoncept. Første omgang af de fysiologiske 

tests er afviklet – og feedback til svømmere og trænere blev afviklet i forbindelse med national test-

samling i forlængelse af efterårets event-camp. De foreløbige erfaringer viser, at der er behov for at 

få udviklet modellen, så klubberne nemt kan lave testen i klubregi. Sideløbende er der blevet udviklet 

protokoller til testning af starter – der er gennemført baseline testning og efterfølgende en ny 

omgang testning. På området omkring vendinger har vi ligeledes indledt arbejdet på protokoller til de 

fire stilarter. Dette arbejde er fortsat i sin spæde start. Fælles for projekterne omkring starter og 

vendinger og den videre fremdrift er, at vi har behov for videre understøttelse af Team Danmarks 

faglige eksperter Christian Kejser og Hanne Lauridsen. De hjælper os med analyse af resultater, samt 

udvikling af meningsfyldte protokoller for vendinger. 

I regi at det Nationale Træningscenter (NTC) er der i kølvandet på det seneste års omskiftelighed på 

trænerfronten, og i lyset af kammeradvokatens rapport med kritik af dansk svømning i perioden 

2003-2013, blevet arbejdet på at styrke sammenhængskraften på dagens NTC, så trænerteamet i 

højere grad fremstår som en samlet helhed, der kan sikre stabilitet og kontinuitet for svømmerne. 

https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Om-sportsafdelingen/Sportslig-strategi-og-handleplan/
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Blandt andet er der arbejdet med at udvikle en fælles trænerfilosofi med fokus på fælles værdier og 

handlinger i forhold til lige netop det, der er vigtigst at fremme hos svømmerne i et dansk High 

Performance miljø. Sideløbende med det forløb, er der blevet arbejdet med kulturudvikling på NTC i 

samarbejde med Team Danmarks sportspsykologiske konsulent Nina Due Stagis. Dette for at ruste 

svømmerne bedre til at håndtere modstand og have indsigt i deres eget personlige kompas. 

Fra årets begyndelse har vi desuden arbejdet med trivselsredskabet ’Howdy’ på NTC. Vi har et ønske 

om at gøre den løbende trivsel til en del af dagligdagen og til et emne, man taler om på linje med de 

fysiske, tekniske og taktiske elementer af træningen. ’Howdy’ visualiserer, hvordan svømmernes 

trivsel er for øjeblikket, og i hvilken retning deres trivsel udvikler sig. Opstår der et udsving eller 

andre signaler på mistrivsel, kontaktes den enkelte svømmer af en psykolog ansat hos Worklife 

Barometer, og sammen identificeres det, hvordan og hvem der kan bidrage til håndtering af 

situationen. Med afsæt i de erfaringer der bliver gjort på NTC, vil Sportsafdelingen og firmaet bag 

’Howdy’, Worklife Barometer, drøfte hvordan trivselsværkstøjet eventuelt kan udbredes til flere 

træningsmiljøer i dansk svømmesport. 

 

Indsatserne for en fortsat udvikling af den eksisterende praksis inden for svømmesportens 

talentudviklingsmiljøer via partnerskabsmodellen er videreført gennem 2020. I forbindelse med 

forlængelse af en række af de indgåede partnerskabsaftalerne, er den skabelon, som beskriver de 

konkrete indsatser i hvert enkelt partnerskab, blevet opdateret med henblik på at blive et endnu 

stærkere redskab for udviklingen af den eksisterende talentudviklingspraksis.   

I 2020 blev der indgået aftaler med yderligere to træningsmiljøer – Sigma Swim i Allerød og 

Rudersdal Kommuner og Gentofte Svømmeklub. Hermed er der indgået følgende aftaler: 

• Esbjerg Svømmeklub (Talentudviklingsmiljø) 

• Gentofte Svømmeklub (Talentudviklingsmiljø) 

• H2Odense (Talentudviklingsmiljø) 

• Helsingør Svømmeklub (Talentudviklingsmiljø) 

• Slagelse Svømmeklub (Talentudviklingsmiljø) 

• Køge Svømmeklub (Talentudviklingsmiljø) 

• Sigma Swim (High performancemiljø) 

• Svømmeklubben Triton Ballerup (Talentudviklingsmiljø) 

• Vejle Svømmeklub (Talentudviklingsmiljø) 

• Aalborg Svømmeklub (High performancemiljø) 
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Der er løbende dialog med yderligere interesserede træningsmiljøer. Helt centralt i den sammenhæng 

er et godt og konstruktivt samarbejde med de lokale myndigheder, at styrke udvikling af viden og 

kompetencer i miljøerne (svømmere, trænere og ledere) samt at iværksætte fælles indsatser, som 

både kan styrke de enkelte træningsmiljøer og dansk svømmesport generelt.  

Mental sundhed har været et emne, der i 2020 helt konkret har været på dagsordenen i en lang række 

af dansk svømmesports træningsmiljøer (47) med projektet ’Mentalt sunde træningsmiljøer i dansk 

svømmesport’. I januar måned indledte Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet 

(SDU) arbejdet med en uafhængig undersøgelse af den mentale sundhed i vores træningsmiljøer 

samt af svømmeres oplevelse af mentale problemer, og hvilke faktorer der ligger til grund for disse. 

På baggrund af den evidensbaseret viden herom, som vi for første gang fik indsigt i, skal der 

identificeres konkrete redskaber, som kan anvendes i træningsmiljøernes hverdag. Det arbejde 

igangsættes i forlængelse af undersøgelsens offentliggørelse i løbet af 2021. 

 

Centralt i Sportsafdelingens strategiske arbejde er at øge den generelle anerkendelse af trænerfaget 

(professionen) – og ikke mindst at øge antallet af kompetente trænere i den mangfoldighed af 

træningsmiljøer, der eksisterer i dansk svømning. Trænerne er et helt centralt omdrejningspunkt for 

den sportslige udvikling og trivsel i træningsmiljøet, og i samspil med trænernes arbejdsgivere i 

klubbernes ledelse, har vi en fælles interesse i at tilvejebringe muligheder for kompetenceudvikling 

og opmuntre hinanden hertil.  

I 2020 har vores arbejde i relation hertil især været centreret omkring tre hovedelementer: 

Træneruddannelser, trænerlicens og trænerværkstøjskassen.  
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På trods af COVID-19 er det stort set lykkedes at gennemføre de uddannelsesaktiviteter, der har 

været planlagt i regi af Sportsafdelingen i 2020. Samlet set er der blevet uddannet 74 

konkurrencesvømmetrænere fordelt på følgende vis:  

• Børnetræneruddannelsen: 40 trænere 

• Årgangstræneruddannelsen: 34 trænere 

Derudover er der igangsat et diplomtræneruddannelsens-forløb med 12 trænere, som forventes 

afsluttet i 2021.  

Etablering af en ordning med en trænerlicens (tidligere trænercertificering), har i efterhånden mange 

år været et ønske fra såvel klubledere som klubtrænere, og i løbet af andet halvår 2020 er arbejdet 

med at implementere en model for trænerlicens blevet gennemført. Formålet med trænerlicensen er 

at sætte fokus på de faglige kompetencer blandt danske svømmetrænere og derigennem sikre, at den 

konkurrencetræning, som foregår i danske svømmeklubber, i endnu højere grad sker på et 

vidensbaseret grundlag og på en etisk forsvarlig måde. Ordningen betyder, at når en svømmeklub i 

fremtiden ønsker at tilmelde svømmere til Danske Mesterskaber Årgang, Danske Mesterskaber 

Junior eller Danmarksmesterskaber på kort- eller langbane, skal klubben samtidigt tilmelde en træner 

med en gyldig trænerlicens. Ved udgangen af 2020 var der 169 danske svømmetrænere med en 

trænerlicens.   

Trænerværktøjskassen er et fremtidigt digitalt onlineredskab for konkurrencesvømmetrænere, og 

udarbejdelse af materiale hertil er blevet indledt i 2020. I 2020 er der blevet produceret otte lærings-

videoer omkring svømmeteknik samt de fysiske krav, som knytter sig til hver enkelt stilart. 

Værktøjet kommer til at ligge på den platform, hvor også Moderne Svømning og 

Livredningshåndbogen ligger - https://ebog.svoem.org/ og på hjemmesiden: Trænerværktøjskasse | 

Dansk Svømmeunion (svoem.org). Yderligere kapitler indeholdende videoer, tekster og henvisninger 

om: Træningsfysiologi, træningsintensiteter, træningsdesign, testning og mental træning er under 

udarbejdelse og vil tilgå værktøjskassen i de kommende år. 

Videreudvikling af vores nationale tidsdatabase Svømmetider er sket løbende gennem 2020. Ud over 

en række større og mindre tekniske funktionaliteter ’bag scenen’, er der tilføjet nogle nye funktioner 

til databasen. Eksempelvis funktioner der gør det muligt at afholde stævner virtuelt, hvor resultater 

samles fra flere forskellige geografiske lokationer, ligesom oversigt over trænere med trænerlicens og 

IDANs facilitetsdatabase er blevet koblet til databasen.  

Et af årets nye innovative projekter har været samarbejdet med firmaet SwimCam med henblik på at 

forbedre svømmetrænernes mulighederne for undervandsoptagelser, og derved styrke 

tekniktræningen i træningsmiljøerne. Undervandsoptagelser er et uundværligt redskab til 

tekniktræning, og vores samarbejdet med SwimCam har resulteret i en nem og prisbevidst 

kameraløsning til videofeedback under hensyntagen til svømmeklubbernes behov.   

 

På samme vis som de internationale mesterskaber og konkurrencer har været udfordret af hele 

situationen omkring COVID-19, har også vores nationale events været udfordret. Vi nåede lige af 

afholde DM årgang kortbane i begyndelsen af 2020, men hovedparten af vores nationale events er 

efterfølgende blevet aflyst. Dog har det til stor glæde været muligt at gennemføre enkelte events 

under hensyntagen til de nationale restriktioner:  

• Holdstævne Årgang 

• DM kortbane – Junior 

• DM kortbane – Åben klasse  

https://ebog.svoem.org/
https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Traenervaerktoejskasse/
https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Traenervaerktoejskasse/
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Derudover har der som erstatning for det traditionsrige DM for hold været afholdt en landsdækkende 

holdturnering, der kunne afvikles inden for myndighedernes lovgivning og retningslinjer.  

Vores rettesnor for beslutninger om afholdelse af nationale events har under corona-perioden været 

baseret på fire centrale principper – i tillæg til de nationale restriktioner og sundhedsmæssige 

anbefalinger:  

• At kunne afvikle nationale events med relevante sportslige proportioner 

• Mulighed for forsvarlig sportslig genopbygning fra genoptag af træning og til mesterskabet. 

Blandt andet med henblik på at undgå forcering af træningen frem mod opnåelse af 

kravtider.     

• Prioritering af nationale mesterskaber i rækkefølgen: DM kortbane (åben klasse), DM junior 

kortbane, DM for hold (divisionsturneringen)  

• Vurdering af det samlede antal af nationale events (konkurrencebelastningen) 

Skæbnens ironi har været, at vi på grund af COVID-19 har set en øget mangfoldighed af måder, 

hvorpå vi har afholdt svømmerkonkurrencer. Det har kun været muligt, fordi klubber, kommuner og 

sportsafdelingens frivillige og ansatte har kunnet indgå i et tæt, tillidsfuldt og pragmatisk 

samarbejde, med fælles fokus på at finde muligheder og løsninger i den for vores sport så udfordrende 

situation. Ofte med meget kort varsel og ved behov for stor omstillingsparathed. 

Svømning som konkurrencesport har i 2020 i den grad været udfordret af, at konkurrencedelen – og i 

store perioder også træningsdelen – ikke har været mulig at kunne gennemføre. Vi kan dog glæde os 

over, at de events, vi har kunne gennemføre, har haft god sportslig kvalitet og et højt 

sundhedsmæssigt niveau. Alle har taget samfundssituationen alvorligt og levet op til de meget 

strenge retningslinjer, som de pågældende events er blevet afholdt under.  

Ved siden af det vigtige arbejde med at etablere mesterskaber og konkurrencer for så mange af de 

mange 1.000 danske konkurrencesvømmere som muligt, har vi i årets løb drøftet mulighederne for, at 

svømmesporten kan indgå i Danmarks Idrætsforbunds (DIF) arbejde med DM-ugen. Der er nogle 

åbenlyse problemstillinger, hvad angår den tidsmæssige placering af DM-ugen, mulighederne for at 

kunne leve op til vores forventninger til faciliteter samt vores nuværende proportioner for vores DM-

event (langbane – åben klasse), som skal håndteres eller ændres for at svømmesporten kan indgå 

under de planlagte forhold og vilkår. Dialogen med DIF herom fortsætter ind i 2021, da det er 

Sportsafdelingens vurdering, at der er indtil flere spændende perspektiver for svømmesporten i DM-

ugen.   

 

Lokale og Anlægsfonden, Dansk Svømmeunion og Dansk Svømmebadsteknisk Forening gik primo 

2020 sammen om et 2-årigt partnerskab (2020-2021), som skal sikre omfattende viden om, hvad der 

skal til i arbejdet for at understøtte trends og behov for fremtidens svømmevaner og svømmeanlæg. 

Formålet med partnerskabet er mere specifikt at generere, dele og formidle erfaringer og ny viden 

inden for svømmeområdet, som relevante interessenter kan basere deres beslutninger på. Fokus har, 

fra Dansk Svømmeunions side primært været rettet mod de konkrete brugergrupper og deres adfærd i 

svømmehallen. Dansk Svømmeunion har løbende bidraget med viden på området og indgår i 

skrivende stund i det arbejde, der har til hensigt at formidle de konkrete konklusioner på den mest 

hensigtsmæssige måde. 
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Rapporten, udarbejdet i forbindelse med partnerskabet, vil desuden indgå, som en primær del af den 

konkrete kampagne, der igangsættes frem mod kommunalvalget i november måned 2021.  

Et andet centralt tema for samarbejdet er, at vi løbende kan forbedre den data, vi har om 

svømmefaciliteter i facilitetsdatabasen.dk. Herunder vil vi arbejde med integrationer, så den data, 

der er tilgængelig, nemt kan kombineres med data fra andre kilder - eksempelvis svømmetider.dk.  

 

I 2020 har vi i samarbejde med FIIBL og Professionshøjskolerne afholdt workshops, som skal lede 

frem til anbefaling til revidering af Svømmelæreruddannelsen og den dertilhørende bekendtgørelse. 

Processen forventes afsluttet i løbet af 2. kvartal 2021. Den generede viden fra ’Alle skal lære at 

svømme’- projektet samt opdateringer på ’Moderne Svømning’, har vi en klar interesse i at skulle ud 

at leve i skolerne, og dermed være en central del af dagsordenen. 

Det er essentielt, at den store indsats, der er gjort fra både Dansk Svømmeunion og TrygFondens side 

i forhold til oparbejdelsen af viden og platforme til udbredelse af denne, fortsættes og udbygges i takt 

med, at skolesvømmeområdet underlægges et stadig større pres med hensyn til budgettering og 

prioritering. Den samlede indsats har derfor særligt været orienteret omkring 1) fornyelsen og 

opbygningen af relevant viden på området samt 2) et større fokus på udbredelsen af den opbyggede 

viden med en dertilhørende aktiv interaktion med relevante aktører.  

Begge dele skal medvirke til, at skolesvømning opnår en konsekvent og central plads i opbygningen 

og implementeringen af lovgivning, budgetforlig, samt centrale såvel som decentrale beslutninger til 

gavn for fremtidige generationer af svømmere i Danmark. 

Netop derfor, er der for nylig indgået aftale med SDU (FIIBL) med henblik på at opnå konkret viden 

om, i hvilket omfang skolesvømning gør sig gældende på tværs af landets 98 kommuner. 

Undersøgelsen vil danne grobund for det videre arbejde med at påvirke relevante beslutningstagere 

så de agerer i forhold til vigtigheden af at sikre de bedst mulige betingelser for, at alle børn har 

adgang til skolesvømning af højst mulig kvalitet i den danske grundskole. Undersøgelsen skal 

opfattes som en forlængelse af det store undersøgelsesmateriale, der foreligger fra 2019 omkring 

mulighederne i forbindelse med skolesvømning i Danmark.  

 

Med skiftet fra projekt til indsats, er det desuden besluttet, at en gentagelse af undersøgelse af 

danskernes svømmefærdigheder, med enkelte modifikationer fra tidligere år, gentages hver andet år. 

Dette træk har til hensigt, løbende af følge udviklingen i danskernes svømmeduelighed - og samtidig 

opretholde relevansen omkring indsatsen med henblik på løbende påvirkning af relevante 

beslutningstagere. 

 

Som et led i det øgede fokus på at opbygge en livredningskultur samt skabe mere sikkerhed, hvor 

mennesker og vand mødes i Danmark, er 450 københavnske skoleelever blevet undervist i livredning 

med udgangspunkt i Ungdomsøens strand og havn. Dette er sket i samarbejde med Ungdomsøen og 

deres projekt Mærk Havet. Eleverne har prøvet selvredning, kast med redningskrans, padlet på 

rescueboards og meget mere. Elevernes ønske om at komme i vandet og lære noget om sikkerhed var 
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stort, så potentialet for elevgruppen og stedet giver grobund for et samarbejde i det nye år. Her vil et 

øget fokus yderligere være på risikovurdering af anlægget samt uddannelse af øens faste personale 

og frivillige brugere. 

Derudover indgår indsatsen omkring ASLAS, som en essentiel del af oprettelsen af en 

livredningskultur i Danmark, da samtlige skolebørn, der gennemgår et svømmerettet forløb i den 

danske grundskole, præsenteres for konkrete livredningstiltag.  

 

Fem svømmehaller fik i 2020 et nyt livreddertårn fra TrygFonden i regi af Respekt for vand-projektet 

fyldt med udstyr, der kan leges livredning med. Livredderne i de fem svømmehaller er op til 

lanceringen blevet undervist i, hvordan de kan få børn og familier til at benytte udstyret, så udstyret 

kan komme ud og leve i den offentlige åbning. Derudover er det planen, at skolesvømning og 

klubsvømning skal involveres. Tårnet har en naturlig tiltrækningskraft på især børn, og dets fokus på 

livredning vil være med til at opbygge livredningskulturen i Danmark. I alt skulle 15 svømmehaller 

over hele landet have haft tårnet i 2020, men restriktionerne satte bremsen i ved slutningen af året. 

Fremadrettet er planen, at der skal åbnes i alt yderligere 40 tårne med livredningsudstyr i 2021 og 

2022. 

 

2020 blev et spændende år, hvor vi i TrygFonden Kystlivredning skulle tænke ud af boksen for at 

blive klar til at sende vores livreddere på stranden. Både uddannelsen og driften skulle tilrettes, så vi 

kunne opfylde og tilpasse os de restriktioner og krav, der blev stillet fra regeringens siden. Dette 

medførte for eksempel, at vores KLR ASP (2. års livreddere), desværre ikke kunne blive uddannet i 

brug af bil og båd, men, at de endnu en gang forblev på 1. årsniveau OLR (åbent vand-livredder).  

Det lykkedes i uge 27 at få de sidste OLR’ere (1. års livreddere) igennem uddannelsen, så de 

efterfølgende kunne trække i uniformen og assistere deres kolleger på stranden med at bemande de 

37 tårne.  

Dermed endte vi med et korps på i alt 190 livreddere, der var fordelt således:  

• 47 OLR’er (1. års)   

• 31 KLR Asp’er (2. års) 

• 82 KLR’er (3+. års) 

• 30 INS/SPV’er (instruktør/supervisor) 

COVID-19 umuliggjorde ligeledes at vedligeholde traditionen med udenlandske livreddere. De 

seneste sæsoner har vi i korpset haft 10 internationale livreddere. 

Der blev lanceret et nyt supervisor-setup, hvor SPV blev sat sammen på regionalt plan i teams af to, 

modsat det tidligere enmandsvirke. Der var således nu fem regioner á to supervisors.  Det nye setup 

er blevet lavet på baggrund af supervisorens nye opgaver med at afvikle insitu (opsat 

træningsscenarie) og afvikle regionale træningssamlinger for livredderne på stranden. Derudover er 

den vante opgave med at servicere og lede livredderne også en del af arbejdet.   



Dansk Svømmeunions Årsberetning 2020 / side 23 

 

Vores sommerkending, ’LivredderPatruljen’, måtte desværre sættes på pause i 2020 grundet 

restriktioner.  

 

Sommeren 2020 var præget af, at danskerne holdt ferie indenlands. Dertil kom en betragtelig 

mængde turister, særligt tyske, til landet.  

Dermed endte sæson 2020, inklusiv den regnfulde juli måned, som den næstmest travle sæson i 

TrygFonden Kystlivredningens historie, målt på aktionstallene for vores strande.   

• 34 røde aktioner (person i livsfare) 

• 1.828 gule aktioner (førstehjælp) 

• 5.685 grønne aktioner (forebyggende) 

• 68.307 blå aktioner (oplysende)  

Aktionstal for de sidste 10 år: 

Årstal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aktionstal 26.763 36.214 49.645 60.760 60.610 49.738 51.763 88.355 67.480 75.864 

 

Trods mediernes store fokus på COVID-19 havde vi 1.332 omtaler på diverse mediekanaler, hvor af de 

98 % var handlingsanvisende. Det lykkedes således at få en tilfredsstillende kvantitet og kvalitet ind 

i årets presseindsats. 

Omtalerne fordelt på mediekanaler: 
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Side/profil 

Antal 

likes/abonnenter 

i 2019 

Antal 

likes/abonnenter i 

2020 

 

Stigning eller fald 

i % 

 
 

Facebook:     

    Dansk Svømmeunion 2.517 3.516 39,7 %  

    Svømmesport 13.213 13.854   4,7 %  

    TrygFonden    

    Christiansborg Rundt 

9.336 9.325 0,1 %   
 

    Openwater.dk 2.408 2.800 16,3 %   

Instagram:     

    Dansk Svømmeunion 3.141 4.244 35,1 %   

Twitter:     

    Dansk Svømmeunion 583 612 5,0 %   

LinkedIn:     

    Dansk Svømmeunion 240 642 60,0 %   

YouTube:     

    Dansk Svømmeunion 0 236   

Hjemmesider: Besøg i alt  

2020 

Unikke besøg  

2020 

  

    Svoem.org 430.767 186.203   

    Svoem.dk 121.181 67.669   

     

 

 

 

Dette bilag tilgår beretningen den 7. april 2021, hvor medlemstallene offentliggøres. 

  

Dette bilag tilgår beretningen den 7. april 2021, hvor medlemstallene offentliggøres. 
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År Klubber Camps Deltagere 

2006 12 13 674 

2007 12 16 734 

2008 21 28 1344 

2009 26 40 2044 

2010 30 54 2620 

2011 34 63 3346 

2012 42 78 3915 

2013 48 95 4725 

2014 48 105 5252 

2015 50 116 5282 

2016 52 130 5439 

2017 53 116 5090 

2018 52 114 5163 

2019 60 129 5764 

2020 40 103 4104 

 

 

 

 Sommerferie                                 

Arrangerende klub 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 
(Corona) 

AGF   54 55 126 212 200 175 205 225   221   182 180 157 232 

AIA-Tranbjerg, Århus   61 47 29               25 50 50 26   

Alheden IF                     37   22 24 38   

Allerød Svømmeklub   175 174 175 165 218 291 328 301 316       241 187   

Auning       50                         

Billund Svømmeklub                           84 90   

Birkerød Svømmeklub x     155 165 180 230 240 240 240             

Bjerringbro Svømmeklub                 30 16 30 37 33 30     

Delta Svim, Fredericia           62 60 45 55 76 81 90 101 96 69   

Dragsholm Svømmeklub           21 31 36 40 32 53 33 34 48 44 80 
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Esbjerg Svømmeklub   44 39 50 65 83   110                 

Farum Familie Svøm       31 43 42 42 45 45 49 30 35 52 40 32 33 

Farum Svømmeklub                 48 56 60 70 96 72 104 92 

Fladså Svømmeklub                         26 35 34   

Fløng Hedehusene                   26             

FREM Odense             38                   

Faaborg Svømmeklub                     27 60 44   41   

Frederiksværk 
Svømmeklub               40 80 80 81 79 72 44 67   

Gentofte Svømmeklub             147 160 208 222 202 246 234 253 263 295 

Hovedstadens Sv.klub   69 81 111 123 190 135 140 231 337 374 366 410 318 318 283 

Haderslev Svømmeklub x 74 73   63 65 75 80 110 110 110 110 95 92 150 128 

Haslev Svømmeklub               44 50       70 40 44 120 

HEI Svømmeafdeling                 20               

Helsinge Svømmeklub             50 100                 

Helsingør Svømmeklub             51 61   89 100 104 93 77     

Herning Svømmeklub x     79 191 193 192 192 200 201 200 222 218 182 186 147 

Hillerød Svømmeklub          64 66 95 12 217 150 139 139 162 70 170 97 

Hobro Svømmeklub         45 91 109 124 102 100 120 64 70 63 48 65 

HOG Hinnerup                 65 80 88 70   80 72   

Holbæk Svømmeklub x   31 33                     41   

Holstebro Svømme-Club x 40 60 59 61 62 64 60 64 83 79 79 106 96 109   

Horsens Svømmeklub x 63 35 64 77 67 100 106 150 130 66 51 136 150 130 140 

H2Odense                         176 189 207 186 

Ikast Svømmeklub                         20 84 102 75 

Jarl Arden                 50               

Jyllinge IF, svømmeafd.                 74               

Kjellerup Svømmeklub               53 54 46 47 45 30 31 34   

Korsør Svømme- og 
Livredningsklub                 30   34 55         

Køge Svømmeklub       103 121 121 150 146 152 135 195 142         

Lyngby Svømmeklub   30 35   123 194 285 265 252 260 320 284 344 291 299   

Lyseng Svømmeklub               61 60 88   123 138 141 142 123 

Lystrup If         35 92 101 128                 

Låsby Svømmeklub                             17   

Multiatleterne                 90 100 40           

Nivå Svømmeklub                       20 14 20     

Næstved Svømmeklub         35                       

Odder Svømmeklub                         59 107 94 90 

O.S.L.F         23 66 81 68 55 63 60 90         

Odense Svømme Klub           51 63 60 63 94 90 69         

Odsherred Svømmeklub             75 68 45 54 44     38 60 23 

Orient Svømmeklub, 
Rødovre   20 22   51 60               0 17 27 

Pingvinen, Støvring       50 63 60 64 51 69 60 63 60 60 60 60 63 

Roskilde Svømning                       70 81 73 62 49 

Ringe Svømme-Klub (R S K) x 44 36 45 52 60 94 64 80 100 89 111 82 128 121 100 

Rønne Svømmeklub                   30 35 36 15 34 38 30 

S68, Hjørring                   75 88 84 117 112 91 44 

Skanderborg Svømmeklub       35                         

Skive Svømmeklub                             45   

Skovbakken Svømning             40 104 120 141 142 160 161 177 106 202 

Slagelse Svømmeklub       45 100 66 90 101 95 115 100 100 80 90 78 60 

Slangerup Svømmeklub         22 90 126 164 142 204 240 222   193 175   

Snejbjerg Svømmeklub                   15 31 25 30 24 24   

Stidsholt IF                           19     
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SVØM Korsør                         52 35 34   

Svømmeklubben KVIK 
Kastrup                     166 260         

Svømmeklubben Nord             23 15 50 75 51 50 23 34 32 12 

Svømmeklubben SHS – 
Stevns x     50 70 65 80 60 80 80 70 90 85 90 100 70 

Svømmeklubben 
Sønderborg                       39 45     35 

Svømmeklubben Syd           15     20 13 36 40 38 24 23   

Svømmeklubben Triton 
Ballerup                             64 97 

Svømmeklubben Vest 
Brøndby               46 65 50   26       39 

Tempo               48 96 102 128 98         

Thisted Svømmekub                   40 42 41 25 34 44 89 

Tommerup Svømmeklub                     30 28 41 0 18   

Tune IF                   109 143 120 120 121 135 141 

Vejen Svømmeklub                             97   

Vejle Svømmeklub  x   46 54 75 106 130 120 136 120 155 127 113 70 115 33 

VI39 - Vallensbæk                             57 45 

Viby Sjælland Svømmeklub                       27 12       

Viborg Svømmeklub                 43 90 98 86 83 82 83 91 

Vildbjerg Sportsf. 
Svømmekl.           34 32 20 40 70 38 53 46   60   

Vinding Ungdoms og 
Idrætsf. Sørvad                   20 23   24       

Vordingborg Svømmeklub                         43 45 41   

Ølgod Svømmeklub               35 35               

Aabybro Svømmeklub                               39 

Aalborg Svømmeklub             27 60 80 200 165 79 80 120 112 94 

Aars Svømmeklub               50 60 79 95 101 88 36 30 62 

Antal deltagere sommer   674 734 1344 2044 2620 3346 3915 4617 5021 ### 4841 4631 4867 5237 3631 

Antal klubber 9 11 13 19 24 28 33 41 47 48 49 51 52 54 58 38 

Vinterferie                                 

Vejle Svømmeklub                   41 60 69     13   

Randers Gymnastiske 
Forening                             21   

Hovedstadens Sv. klub                             14 48 

Horsens Svømmeklub                       28 39 38 50 52 

Viby Sjælland Svømmeklub                       24         

S68 Hjørring                     20 18         

Hillerød Svømmeklub                    28             

Aalborg Svømmeklub                       25         

Svømmeklubben Nord                   25             

Svømmeklubben Triton 
Ballerup                         39   14 31 

Køge Svømmeklub                         32       

Odder Svømmeklub                         20   38 41 

Nord-Als Svømmeklub                               35 

Slangerup Svømmeklub                   42 64 37 48     55 

Påskeferie                                 

Farum Svømmeklub                     36 24 32 28 33   

Hillerød Svømmeklub                      34 54 54 70 51   

Horsens Svømmeklub                       14 36 29 47   

Køge Svømmeklub                       38 29       

Vejle Svømmeklub Triton                     30 40         

Svømmeklubben Nord                         14 19 19   
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Efterårsferie                                 

AGF                       25         

Hillerød Svømmeklub                  28 35   33 48 28 28 42 

Horsens Svømmeklub                       17 43 50 34 39 

Hovedstadens 
Svømmeklub                               66 

Jarl Arden                             36   

Køge Svømmeklub                       27         

Nord-Als Svømmeklub                               30 

Skovbakken Svømning                       18         

Ishøj Svømmeklub                               15 

Vinderup Svømmeklub                     22 27 25       

Vejle Svømmeklub                 46 60 60 30         

Jyllinge IF, svømmeafd.                 34               

Sindal Svømmeforening                             29   

Slangerup Svømmeklub                       37   34 49   

Svømmeklubben Triton 
Ballerup                             21   

Roskilde Svømning                       13         

Odsherred Svømmeklub                           23 10   

Odder Svømmeklub                           22 20 19 

Antal camps  
de mindre ferier                 3 6 8 20 13 10 18 12 

Antal deltagere  
de mindre ferier                 108 231 326 598 459 341 527 473 

I alt hele året   674 734 1344 2044 2620 3346 3915 4725 5252 5282 5439 5090 5208 5764 4104 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fjordsvøm - Vejle  150 200 200 350 460 478 503 518 490 363 281 259 168 0 0 

Odense Open Water 70 70              

Amager Open Water  17 70 115 135 135 157 162 201 226 230 202 199 203 217 199 

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 3.979 0 

Krüger Stafetten     160 212 148 340 356 252 340 420 445 440 0 

Silkeborg Open Water  25   50 60 100 79 106 101 109 106 89  54 82 

Limfjordskrydseren   200 220 250 232 292 301 364 356 312 305 276 269 242   

Randers Open Water (Gudenå)   135 160 172 217 242 296 400 393 373 305 355 334   

Vikinge Svøm - Roskilde     110 175 217 202 257 0 263 218 193 189 192   

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 66   

Esrum Open Water      240 253 300 201 193 245 275 270 209 118 163 

Palmestranden Open Water        79 88 120 0 0     

Herning Open Water        75 0 0 98 140 108 119 87   

Rold Skov Open Water        100 115 99 193 186 196 153 132   

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     

Holbæk Fjordsvøm               67 

Bro til Bro             48 76   

Sorø Sø Svøm             85 82  

DM 5 km.             43 36 40 

DM 7,5/10 km.            126 48 53   

  522 1040 1320 2125 2921 3136 3533 5198 5339 5852 6073 6278 6138 6108 551 

http://svoemo.t2w.dk/admin_openwater_det.asp?Arrangementsid=149
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