
Disciplinlederens beretning for udspring i 2021 

2021 var år to med Covid-19 restriktioner i det danske og internationale samfund, en situation som gjorde 

planlægning uforudsigelig og afvikling svær eller umulig. Dermed fortsatte den afmatning vi så i 2020 videre 

ind i 2021, hvor vi fortsat så lavere deltagelse og udfordring på at fastholde og tiltrække kernefrivillige til at 

drive sporten. 

Antallet af registrerede udspringere endte på 894 hvoraf klubberne Lyngby Udspringsklub, Farum-Familie-

Svøm og Hovedstadens Svømmeklub kan noteres for mere end 100 atleter. FFS har genindtaget 2. pladsen 

efter at HSK var næststørst i 2020. I alt 24 klubber har indrapporteret medlemmer og det er nævneværdigt 

at Aalborg Svømmeklub igen er i gang med udspring på breddeniveau. 

Udspringssportens forankring i Dansk Svømmeunion undergik en større omlægning som et udløb af 

svømmekrisen, der har præget hele forbundet og ledt til store ændringer i dansk vandsports struktur og 

forandringer såvel i Danmark som internationalt. Disciplinleder Victor Valore forlod efter eget ønske 

bestyrelsen for Dansk Svømmeunion ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen så flere 

udskiftninger, herunder ny forkvinde. Bestyrelsen ansatte ligeledes ny direktør for forbundet. 

I forbindelse med valghandlingen indstillede disciplinudvalg for udspring Puk Kirkeskov Hvistendal, som 

igennem mange år aktivt har støttet vores sport. Puk opnåede valg, blev udpeget til næstforkvinde, samt 

som associeret til disciplinudvalget og repræsentere os således på bestyrelsesniveau. Der skal lyde en stor 

tak til Allan Nyhus som nåede at være vores associerede igennem fire år. 

På udviklingsområder var vi præget af den ovenfor beskrevne situation med Covid-19 og energien hos vores 

kernefrivillige. Således valgte Connie Højgård at trække sig fra disciplinudvalget og herfra skal lyde en tak 

for hendes involvering i sporten over en flerårig periode. Breddearbejdsgruppen arrangerede et nyt format 

for aktivering af flere frivillige, men kunne ikke gennemføre online-eventet, da det ikke lykkedes at 

tiltrække nogle deltagere. I et andet spor arbejdes med at aktivere overskydende midler fra M&U 

afdelingens Aqua+ midler, hvilket førte til et samarbejde med Dragør Svømmeklub som i 2022 har 

udmøntet etableringen af udspringshold i klubben. 

Vi har i året søgt en dialog med Københavns Kommune omkring udspringsfaciliteten i Øbrohallen som har 

været påtænkt nedtaget med henvisning til sikkerheden for hallens medarbejdere. Det er ikke lykkedes at 

konkluderer dialogen. På Talent- og Landsholdsarbejdsgruppe niveau har vi søgt et samarbejde med 

GymDanmark om udviklingen af et fælles uddannelsesmodul i deres serie ”Spring Sikker”, for at kunne 

støtte og udvikle danske trænere som arbejder med tørtræning. 

Enkelte større projekter blev også udviklet i 2021, herunder planlægning af udspring ved EuroGames’21 der 

blev afviklet i København, hvor udspring sammen med kunstsvømning skulle have delt svømmehal. 

Desværre var der samlet set kun én tilmeldt atlet til eventet der derfor ikke blev gennemført. Mere 

succesfuldt var samarbejdet med DIF omkring DM-Ugen som fik skubbet sin debut til 2022. High Diving er 

på programmet og der blev gennemført en konkurrence fra Limfjordsbroen allerede i 2021. 

På mesterskabsområdet, blev ønsket om at omlægge Danske Vippemesterskaber og Danske 

Årgangsvippemesterskaber til en forårsafvikling opgivet grundet nationale restriktioner og blev igen afviklet 

sidst på året, således endte mesterskabskalenderen med DM i HD i september, DVM og DÅVM i oktober, 

DTM/DÅTM i november og afsluttede med NM/NJM i Helsinki medio december. 



Ved Nordiske Mesterskaber udtog vi seks atleter, som er et større dansk hold end i de seneste år. På 

medalje siden kunne vi noteres for fire medaljer, med to i juniorrækken til Noahwilliam Dahlgaard og to i 

seniorrækken til hhv. Laura Venetia Valore og Jonas Madsen. 

Et andet positivt område i året der gik, er mediernes interesse for vores sport, hvor specielt DR har givet os 

flere gode eksponeringer. Rasmus Pagh Almtoft fra IF Lyseng tog imod DR Ultra og deres profil Ryan. 

Magnus Gardarsson mødte den danske rummand Andreas Mogensen og endelige bragte DR en profil af 

Laura Venetia Valore. 

På High Diving området ser vi fortsat et højt samlet aktivitetsniveau, således var danske atleter 

repræsenteret ved det klassiske stævne i Ponte Brolla og som nævnt ovenfor blev der lavet samarbejde 

med DIF om DM-Ugen. Arbejdsgruppen for HD & Masters fortsatte deres samarbejde med Slagelse 

Kommune som blev vært for Danmarks Serien. Arbejdsgruppen har ligeledes taget initiativ til at starte et 

eliteprojekt og har flere spændende projekter i støbeskeen til det kommende år. 

For vores OL-Eliteprojekt, startet i 2017, blev det dog en mere trist afslutning. I februar måned havde 

Danmarks således for første gang en deltager til World Cup, hvor Martin Bang Christensen sprang 3m vippe 

men ikke opnåede en af de eftertragtede OL-billetter. Projektet blev afsluttet med en evaluering til 

bestyrelsen, som dog gav et noget kort respons i at ”der ikke er interesse i at investere yderligere i 

området”, hvilket dog kan tolkes fra en positiv vinkel, da der som sådan ikke er markeret et stort behov for 

en nedskæring. Det vil således være en politisk proces at afklare bestyrelsens position i forhold til en 

fremtidig eliteindsats. 

Ved EJM i Rijeka var Danmark repræsenteret ved Zoe Jespersgaard og Johan Rode mens vi ved EM havde 

den første danske kvindelige deltager siden 1991, da Laura Venetia Valore sprang 1 meter i Budapest. 

Til sidst skal lyde en kæmpe tak til de danske atleter, trænere, officials og kernefrivillige som får Dansk 

Udspring til at hænge sammen, også i tider udfordret af pandemi og international usikkerhed. 


