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REFERAT 

Udvalgsmøde, Udspring 

Dato: 30. april 2022 

Mødetidspunkt: 14.00-15.00 

Mødested: Scandic Kolding 

Deltagere: Victor Valore (disciplinudvalgsleder), Puk Kirkeskov Hvistendal (dirigent), Nomi Mortensen, Mads Søndergaard, Jack Ponsaing & Peter Tranto Bräuner 
(online) 

Referent: Mette Skat (konsulent) 

 

 
Nr.  Kommentar Status på punktet 

1 Disciplinlederens beretning Victor Valore fremlagde beretning for året 2021. Beretningen findes på Dansk 
Svømmeunions hjemmeside her. 
 

 

2 Valg af disciplinleder for det 
kommende år 

Victor Valore blev genvalgt som disciplinleder for 2022.  

3 Supplerende optag af 
medlemmer til udvalget 

Jack Ponsaing (Lyngby Udspring Klub) blev valgt som nyt medlem i udvalget. 
Udspringsudvalget består nu af følgende medlemmer: 
 

• Jack Ponsaing – Medlem  

• Mads Vinther Søndergaard – Masters og High Diving 

• Nomi Mortensen – Medlem  

• Peter Tranto Bräuner – Talent og Landshold 

• Puk Kirkeskov Hvistendal – Associeret 

• Victor Valore – Leder  

 

https://www.svoem.org/_files/generalforsamlingen/2022/20220430disciplinlederensberetningforudspringi2021.pdf
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4 Dialog om den flerårige 
målsætningsplan 

Den flerårige målsætningsplan omhandler rekruttering af frivillige.  
 
I september/oktober 2021 forsøgte man at etablere Trip-Trap-stævner vest for Storebælt. 
Der var interesse fra fem jyske klubber, men man nåede aldrig i mål. 
 
Den brændende platform lige nu er at få flere medlemmer i udspringssporten. Medlemstallet 
i udspring har været under 1.000 medlemmer to år i træk. Sker det endnu en gang (i 2022) 
mister udspring sin økonomiske støtte fra DIF. 
 
Indsatser for udvalget de kommende år: 
 

• Flere medlemmer 

• Klubsparring 

• Uddannelse 

• Frivillighed – flere frivillige i udspring 
 
Arrangement lørdag den 25/6 i forbindelse med DM-ugen/DM i High Diving 

• Arbejdstitel: ”Bliv helt klar til dit første Trip Trap-stævne” 

• Målgruppe: Trænere og ledere 

• Sted: Aalborg Svømmeklubs klublokale (Mette tjekker op på stedet). 

• Potentielle deltagende klubber: Hobro, Aars, Aalborg, Horsens, Lyseng, Vejle. 

• Tidsrum: kl. 10.00-13.00 + overværelse af DM-finaler i High Diving kl. 14.30-15.30  

• Udkast til program: 
o Intro til frivillighed i udspring 
o Trip-Trap planlægning 
o Besøg til DM i High Diving 

• Nomi og Victor sender program til Mette senest den 3/5. 

• Nomi kan muligvis bidrage til arrangementet frem til kl. 13 (evt. sammen med de fire 
øvrige dommere fra DM i High Diving). 
 

Øvrige arrangementer (brainstorm) 

• I forbindelse med Red Bull Cliff Diving World Series (16. juli) 

• I forbindelse med TrygFonden Christiansborg Rundt (26.-27. august) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mette undersøger 
muligheden for at benytte 
Aalborg SK’s klublokale. 
 
 
 
 
 
Nomi og Victor sender 
program for dagen til Mette 
senest den 3/5. 
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• I forbindelse med Danske Årgangs Vippemesterskaber (7.-8. oktober) 
 
Der var enighed om at fokusere på ét arrangement ad gangen. Derfor vil fokus i første 
omgang være på, at få afviklet arrangementet den 25/6 i forbindelse med DM i High Diving. 
 

 


