
Morten Lindholm, Kandidatur til bestyrelsen i Dansk Svømmeunion 
 

Motivation 

Jeg vil arbejde for 

- Fastholdelse af tweens og teens 
- Samarbejde og udvikling af svømme-koncepter 
- Bedre rammer for elite og senior svømning i Danmark 

Medlemstallet for dansk svømning er steget over en årrække, men dykker man ned i tallene, så fejler vi i 
fastholdelse af teens og tweens. Mange klubber mister stort set alle deres medlemmer i den aldersklasse, 
når de slipper svømmeskolen, medmindre de er en del af konkurrencesvømningen. Det er mit ønske at vi 
kan arbejde med målrettede tilbud til teens og tweens, og hvor vi kan skabe noget af det samme 
fantastiske fællesskab, klubberne skaber for deres konkurrencesvømmere.  Samme tiltag bør også omfavne 
de årgangssvømmere, der falder fra konkurrencesvømningen.  

De enkelte klubber kan ikke udvikle sådanne koncepter alene. Jeg ønsker et samarbejde med klubberne, så 
man får opsamlet ”best practice” og udviklet brugbare koncepter, som kan bruges i andre klubber, og 
dermed styrke Svømmedanmark. Mange klubber i Danmark har de samme overvejelser omkring udvikling 
af svømmeskolen, også her bør man kigge på koncepter, som klubberne kan bruge til at gøre det endnu 
bedre. 

Dansk senior svømning laver gode resultater internationalt, men desværre med en ganske snæver trup. Vi 
kan mønstre tusindvis af årgangs- og juniorsvømmere, men frafaldet er stort i tiden omkring 
ungdomsuddannelserne. Når vi kigger på seniorsvømmere, er der desværre ikke så mange tilbage, 
sammenlignet med de brede årgange i de tidligere år, og ofte kun de bedste. Husk at man ikke ser 
potentialet i en 25-årig svømmer, hvis han/hun stopper som 17-årig.  

Jeg ønsker at vi arbejder på en fastholdelse af seniorsvømmere, og at man evt. via DIF kigger på en generel 
styrkelse af ”dual carreer” for unge atleter. Vi mangler i Danmark en kultur omkring eks. universitets sport 
og generelt plads til og fokus på idræt på kort/mellemlang og videregående uddannelser. En af løsningerne 
er at skabe idrætsmiljøer i studiebyerne, evt. på tværs af sportsgrene. Det vil gøre det sjovere at træne og 
studere, de unge vil møde hinanden i sunde foreningsfællesskaber og vi ender med bedre og sundere 
studerende, og givetvis flere seniorsvømmere.  

Fremtidigt arbejde 

Jeg har naturligvis fulgt dækningen af svømmesagen, selvom den vedrører en periode, hvor jeg har haft 
mindre kontakt til sporten. Det er utroligt vigtigt, at forholdene fra dengang er og bliver belyst. Sammen 
med den øvrige bestyrelse vil jeg være med til at sikre, at noget lignende ikke sker for fremtidens 
svømmere. Derudover er det afgørende at Svømmeunionen er med til at sørge for støtte og hjælp til både 
tidligere og nuværende svømmere, der har det svært på grund de kritisable forhold i fortiden. 

Jeg melder mig som kandidat, og vil sammen med resten af den nuværende bestyrelse arbejde for 
fremtiden i dansk svømning på tværs af de forskellige discipliner. Jeg mener ikke et mistillidsvotum til 
bestyrelsen skaber kontinuitet og fremdrift, som tjener til det bedste for Svømmedanmark. 



Der skal være fokus på at kigge fremad, dog ikke uden at skele til hvad fortiden har lært os. Derfor skal 
bestyrelsen også inddrage og lytte til klubberne, så der kan skabes et miljø, hvor vi kan arbejde hen imod 
fælles mål.  

Hvem er jeg og hvad kan jeg bedrage med 

Jeg har tidligere været konkurrencesvømmer i flere danske klubber. Jeg har også svømmet på Indian River 
College i Florida og på McGill University, Montreal, Canada. Inden jeg i en alder af 25 år, slog mig på 
kaproning.  

Jeg har gennem det meste af mit voksne liv været en del af forskellige idrætsbestyrelser, da sport og 
foreningsliv har fyldt meget for mig. Mine drenge gjorde at jeg kom tilbage til svømningen på 
bestyrelsesplan. De sidste 10 år har jeg været formand for IF Lyseng svømning, hvor vi gennem 
klubudvikling har hævet klubbens medlemstal med 50%.  

De sidste 6 år har jeg arbejdet for at skabe et bedre svømmemiljø i Århus, via startfællesskabet Aarhus 
Swim. Erfaringen her har lært mig at fire klubbers bestyrelser, har en masse forskelligheder, men at disse 
kan udnyttes til at gøre Aarhus Swim endnu stærkere, hvis man vil lytte og gå på kompromis med hinanden. 

I mit professionelle liv arbejder jeg i en stor international virksomhed med mange kontakter, i et krydsfelt 
mellem hardcore elektroteknik og patent jura. Jeg er derfor vant til mange bolde i luften, samt arbejde hen 
imod det fælles bedste ud fra de præmisser, der er opstillet. 
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Erhvervserfaring 

Har arbejdet det meste af min erhvervsaktive liv med vindmøller. Siden 2007 har jeg arbejdet med 
patentering af innovative ideer indenfor elektriske systemer hos Vestas Wind Systems, dog med et 
sidespring (2012-17) som patentkonsulent hos Plougmann Vingtoft. Mit arbejde foregår i et internationalt 
miljø i samarbejde med patentadvokater worldwide, hvor vi beskytter Vestas’s immaterielle rettigheder.  

Inden 2007, arbejdede jeg i 10 år som udviklingsingeniør, samt arbejdede på min Ph.D. 

 

Bestyrelseserfaring 

2010 -  Formand IF Lyseng Svømning (sidste ca 5 år, også formand for hovedforening i IF Lyseng) 

2014-  Medlem af styregruppen for Aarhus Swim  

1990’erne Formand Trørød Sportdykkerklub 

Jeg var tilbage i slut 1990’erne formand for Trørød sportdykkerklub, med lokaler på Vedbæk 
havn, i den anden del af havnen lå Søllerød Dykkerklubben, med ønske fra Søllerød 
kommune, fik vi begravet de gamle stridsøkser og skabt Vedbæk sportsdykkerklub, med 
ønske om at skabe det bedste miljø, omkring dykning, som fælles interesse. Ud fra en 
forståelse, at via samarbejde når man længere. 

 

Svømme og andre sports aktiviteter 

Tidligere konkurrencesvømmer i Lyseng, HEI og RAP Blovstrød. På niveauet under det danske landshold, 
med DM guld på 4x100 medley, som bedste resultat. Har svømmet 3 semestre på Indian River College i 
Florida (1990-91), og været en del af svømmeholdet på McGill University, Montreal, Canada under et 
studieophold (1994-95). Jeg har også svømmet aktivt på USGs mastershold gennem flere år. 

Indtil Covid ramte, svømmetrænet regelmæssigt og deltaget i flere OpenWater konkurrencer. Derudover er 
jeg aktiv kaproer, med DM guld, som bedste resultat.   

Svøm official uddannet, mangler overdommer kursus. 



 


	Morten Lindholm, Kandidatur til bestyrelsen i Dansk Svømmeunion

