
Dansk Udspring i 2020, årsberetning 
2020 blev året, der var markant anderledes på alle områder, grundet den globale pandemi med Covid-19. 

Denne årsberetning vil derfor også få en anden vinkel end normalt, da det giver mere mening at behandle 

året i større kvartalsvise bider, fremfor tematisk som normalt. 

Første kvartal – som vi kender det 
2020 var ikke mange dage gammelt da den første dansker var i ilden internationalt, hvor Laura Venetia 

Valore sprang Pepsi Diving Cup som repræsentant for Hovedstadens Svømmeklub. De fleste havde hørt om 

Covid-19, det var noget i nyhederne, det var noget i Kina. 

Breddemæssigt startede året ud med Trip Trap-stævner flere steder i landet og ikke mindst i Odense, med 

FREM som vært fik vi et glædeligt gensyn med Greve Udspringsklub. I Aarhus var AGF Udspring kommet til 

enden af en stolt udspringstradition og der blev indkaldt til stiftende generalforsamling for IF Lyseng 

Udspring, som med fornyet energi tog over, hvor AGF havde givet slip. 

Lyngby Udsprings Klub af 2002 deltog i Eindhoven Diving Cup med fire unge talenter og Laura Venetia 

Valore deltog i svenske mesterskaber, med finaledeltagelse og nåede en uofficiel tredje plads på både 1 

meter og 3 meter. 

Martin Bang Christensen, vores danske OL-håb, startede ud i Greve, trænede videre i Berlin og tog derefter 

tre internationale stævner i streg, da han sprang Britiske Mesterskaber i Plymouth efterfulgt af Grand Prix- 

deltagelse i både Madrid og Rostock, med finaledeltagelse begge steder. Flotte resultater med personlige 

rekorder og opnåede kvalifikationskrav til EM og World Cup pegede frem mod den forventede deltagelse 

ved OL-kvalifikationen i Tokyo og forhåbentligt mod OL-deltagelse, hvis alt klappede. 

Danmark sendte et hold til Ukrainske mesterskaber i Kyiv med Martin og Laura samt en norsk udspringer, 

Martin Naden, som rejste med det danske selskab. Vores svenske udspringskolleger var ligeledes til 

stævnet og træningen kom godt fra start. Men så lukkede verdenen! 

Sverige valgte at trække deres atleter hjem, samtidigt meldte det danske udenrigsministerium, at alle 

danskere skulle komme hjem NU! Vores norske ven kunne ikke efterlades derude, så en koordineret 

nordisk tilbagetrækning kom på plads indenfor ganske få timer og ingen deltagere nåede at komme til start. 

Andet kvartal – alt er anderledes 
Danmarks gader og stræder lå øde, alt i vores samfund var stoppet og dog. Enkelte atleter og klubber havde 

mulighed for at træne i ellers lukkedes faciliteter, færre deltagere, mange regler – men også en kæmpe 

iderigdom, når træninger blev til tørtræninger, udenfor og med video til unge udspringere, der lå hjemme 

på stuegulvet. 

For enkelte af vores allerbedste atleter blev det kvartalet, hvor vandtid var nærmest ubegrænset og uden 

snærende begrænsninger fra de lukkede uddannelsessteder, kunne der trænes igennem. Det blev et 

kvartal, hvor vi lærte mange nye regler og forordninger for et samfund under pres. 

Aflysninger og udskydelser væltede ind fra arrangører nationalt og internationalt, en disruption af den 

kendte olympiade-kalender, som kommer til at have effekter langt ind i kalenderåret 2022. En 

folkestemning rejste sig og under #tilbageivandet begyndte udspringsklubber sammen med vores 

svømmekolleger at argumentere for, at vi ikke kunne sætte unges helbred over styr ved at udelukke dem 

fra idrætsdeltagelse. 



Organisatorisk blev andet kvartal et vendepunkt for den selvorganiserede del af dansk udspring, da vores 

Masters og High Diving arbejdsgruppe blev oversvømmet af passionerede high divers, nogle med afsæt i 

tung gymnastikbaggrund og med Mads Vinther Søndergaard i spidsen, blev der spillet op til narrestreger, 

når der skulle arrangeres DM i High Diving og foreningen High Diving Denmark blev medlem af Dansk 

Svømmeunion, som den blot tredje medlemsklub, der alene dyrker udspring. 

Kvartalet klingede ud til sommerferie med genåbning af Vestbadet i Glostrup hvor Lyngby Udspringsklub 

underholdt, samt nyheden om at Martin Bang Christensen var rykket ind på verdensranglistens 31. plads ud 

af 83 rangerede tårnspringere. 

Tredje kvartal – verdenen på vej tilbage? 
Efter sommerferien begynder tingene så småt at lysne, Lyngby Udspringsklub starter sæsonen i Bergen med 

en træningslejr, sydpå deltog Laura Venetia Valore i Steirische Meisterschaften og tog to uofficielle 

guldmedaljer. 

Danske Mesterskaber i High Diving har debut, det afholdes på Ollerup Idrætshøjskole og er formentlig det 

bedst filmede danske udspringsmesterskab til dato. Smeltediglen, der består af rutinerede gymnaster med 

en stærk organisatorisk baggrund og nysgerrig olympiske udspringere, med mod på mere spænding, går op 

i en højere enhed og med Ollerups elever som tilskuere kan hverken regn eller vind sætte en stopper for 

løjerne, der når crescendo, da Jonas Madsen tager det første danske mesterskab i herrerækken, flankeret 

af Annika Bornebusch på kvindesiden. 

For Martin Bang Christensen står den på en invitation til eventweekend med de danske elitesvømmere og 

vi ser begyndelsen til et samarbejde, hvor de ressourcer og kompetencer, som Dansk Svømmeunions 

Sportsafdeling har, bliver sat i spil for også at støtte det danske OL-projekt i udspring. Martin returnerer til 

sin efterhånden faste træningsbase i Rostock. 

Pandemien var dog ikke færdig med os og vi skulle til at forstå begrebet ”anden bølge”, konkret betød det 

at DSV, det tyske svømmeforbund, besluttede, at alle udenlandske atleter var uønskede på tyske anlæg, så 

træner Yakov Munkebo og Martin måtte vende næsen mod Danmark. Alle involverede parter søgte i disse 

dage at skabe nye rammer for Martin, men verdenen lukkede omkring os, tørtræning var tilbage på 

programmet. 

Fjerde kvartal – det muliges kunst 
Med den flotte resultatmæssige fremgang for landets to bedste udspringere er også de etablerede mediers 

interesse fulgt med, således kunne vi dagen før Danske Vippe Mesterskaber se en TV2 Lorry produktion om 

”De ukendte Danmarksmestre”, som tegnede profil af Hovedstadens Svømmeklubs Laura Venetia Valore. 

Men de flotte resultater var kun lige begyndt, for de følgende dage blev der sprunget Danske Vippe 

Mesterskaber og Danske Årgangs Vippe Mesterskaber i Farum Svømmehal. 

I pigerækken så vi debut til dansk/amerikanske Zoe Jespersgaard, der vandt A-piger for Lyngby 

Udspringsklub, med pointsummer, som lå flot over de krav som hidtil har være opstillet til deltagelse ved 

EJM, vel og mærke på begge højder. I B-drenge viste Lyngby igen format, da Johan Rode sprang en 

overbevisende serie på 1 meter og ligesom Zoe placerede sig pænt over kravet til EJM. 

Videre til seniorrækken hvor Martin Bang Christensen hentede begge danske Mesterskaber til IF Lyseng, 

mens Zoe Jespersgaard spillede op til dans mod Laura Venetia Valore, i en duel som endte med et 

mesterskab til hver af de to unge kvinder. 



Mesterskaberne i Farum var besøgt af vores svenske kolleger fra MKK i Malmö, hvilket gav ekstra dynamik 

til konkurrencer i seniorrækken og klart er noget, som bør undersøges nærmere fremadrettet. De fine 

resultater af Zoe og Johan bragte begge atleter på radaren for Eliteprojektet og de samlede præstationer 

ved DÅVM viste frem mod et NJM, som måske kunne blive med et større dansk hold, end vi har set i de 

seneste sæsoner. Fremtiden bliver spændende. 

Dansk Tårn Mesterskaber blev afholdt godt en måned senere i Greve Svømmehal og med fravær af både 

Martin og Laura, så det blev det til to nye danske mestre, henholdsvis Jonas Madsen (FREM Odense) og Zoe 

Jespersgaard (LUK). 

Den anden nedlukning af Danmark skulle vise sig at blive hårdere for sporten end den første. 

Kulturministeren syntes, at der var for mange ”elite”-atleter på de danske idrætsanlæg og forlangte, at der 

skulle opstilles formelle kriterier for, hvem som kunne træne og det blev gjort tydeligt, at antallet skulle 

væsentligt ned. 

Leder af T&L-arbejdsgruppen Peter Tranto Bräuner og disciplinleder Victor Valore havde fået den 

utaknemmelige opgave at opstille et sådan regelsæt og få det godkendt fra centralt hold i forhold til, hvor 

mange så ville havde adgang til danske anlæg under overskriften ”professionelle atleter”. Det blev til lige 

under 10 navngivne udspringere og de opstillede regler gav grobund for forespørgsler fra næsten samtlige 

danske klubber, der ville have foretrukket at få lidt flere i vandet. 

Med aflyste Nordiske Mesterskaber, uden udsigt til, hvornår verdenen ville blive normal igen og med udsigt 

til en OL-kvalifikation, som kun var fire måneder væk, måtte Martin Bang Christensen tage den tunge 

beslutning om at udskifte favoritdisciplinen 10 meter platform med 3 meter vippe. 

Således rendte året 2020 ud… 


