
Allan Nyhus 
Præsentation af kandidatur til bestyrelsen I Dansk Svømmeunion 2022  
 
Siden mit sjette år har svømning og det våde element været mig en fast følgesvend. Jeg har 
haft mange gode timer i svømningens verden som barn, ung og voksen. Og den mulighed 
synes jeg alle andre også skal have. Og det er nok essensen af, hvorfor jeg fortsat gerne vil 
være en del af bestyrelsen i Dansk Svømmeunion. Derudover er svømning en vigtig 
egenskab at kunne i Danmark. At kunne begå sig i vand er vigtigt på fod med at lære at 
cykle eller læse og skrive. For som vi skriver i oplægget til den nye vision, så er Danmark jo 
stranden, havnen og havet.  
 
Vand er magnetisk på mennesker. Stranden, havnen, havet og ikke mindst de danske 
svømmehaller og foreningsliv er centrum for sociale fællesskaber, møder på tværs, 
oplevelser, minder, venskaber, fejringer og familiefester. Fortidens gæve vikinger brugte 
svømning som en vigtig del af deres overlevelse og kamp mod fjenden. Danskernes 
omgang med vand og hav er en integreret del af vores historie og DNA, og det skal det 
blive ved med at være.  
 
Og her spiller Dansk Svømmeunion og alle de danske svømmeklubber en altafgørende 
rolle. Flere tusinde børn og voksne lærer hvert år at svømme i foreningerne. De spiller 
polo, dyrker udspring, øver livredning, kunstsvømning og konkurrencesvømning for nu at 
nævne nogle få af de mange udfoldelsesmuligheder i vandet. Foreninger, klublederne, de 
frivillige og trænerne løfter en stor samfundsopgave og skaber det fællesskab og 
foreningsliv tiderne har brug for og kalder på. Og ikke at forglemme, de holder også liv i 
arven efter vikingerne J  
 
Dansk Svømmeunion skal hjælpe og inspirere klubberne til at løfte den samfundsopgave 
jeg herover beskriver. Derfor skal vi de kommende år arbejde på flere fronter for at styrke 
klubberne og i sidste ende lære endnu flere børn at svømme og give dem et liv med vand. 
 

- Vi skal have et fortsat fokus på faciliteter, for uden svømmehaller, ingen 
svømmeundervisning.  

- Vi skal bruge digitaliseringen til at gøre det nemmere at være frivillig og 
svømmeklub. Og vi skal arbejde med data for at udvikle svømningen og vores tilbud 

- Vi skal arbejde på at fastholde endnu flere teens og tweens. Det skal vi bl.a. gøre 
med fede Aqua+ tilbud.  

- Vi skal sætte uddannelse i højsædet for at give vores dygtige klubledere, frivillige, 
officials, instruktører og trænere solide ben at stå på når de møder medlemmerne.  

- Vi skal arbejde for nye partnerskaber, såvel kommercielle som med institutioner 
eks. inden for uddannelse og forskning.  
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OM ______ ____________________________________________________________________________________          
  
Jeg er 45 år. Jeg har været formand for Hovedstadens Svømmeklub siden 2012. Jeg er uddannet cand. comm. 
(Kommunikation) fra Roskilde Universitet og arbejder i dag med digitalisering og it i Danmarks Naturfredningsforening. 
Gift med Lene, far til Simon der er aktiv K-svømmer og Amalie der er svømmetræner. 
 
 
 
RELEVANT ERFARING_________________________________________________________________________ 
 
2021 -   Det Blå København, frivilligt hverv 

• Driver netværket Det Blå København. En gruppe bestående af de ”blå” 
specialforbund og foreninger i København. Fokus på at udvikle havnen og 
vandområderne i København til forenings- og fritidsbrug.  

 
2021 -   DIF digitalisering, frivilligt hverv 

• Medlem af arbejdsgruppe i DIF, der arbejder med digitalisering i idrætten  
 
2019 -  Villum fonden 

• Medlem af den faglige komite for børn, unge og science. Bedømmer store som små 
fondsansøgninger.   

 
2019 -  Idrætsforum København, frivilligt hverv 

• Medlem af styregruppen Idrætsforum København, en gruppe under DIF, der arbejder 
for at forbedre vilkårene for idrætten i København  

 
2018 -   Dansk Svømmeunion, frivilligt hverv  

• Medlem af bestyrelsen 
 
2012 -  Formand for bestyrelsen i Hovedstadens Svømmeklub, frivilligt hverv  

• En af Danmarks største idrætsklubber med over 10.000 medlemmer 
• Blev i 2004 medlem af bestyrelsen, siden 2007 formand  

(først GI40Hermes, siden 2012 Hovedstadens Svømmeklub)  
• Sidder i krydsfeltet mellem kommunale interesser en levende dynamisk organisation 

med flere fuldtidsansatte og 300 trænere og hjælpetrænere og mange engagerede 
frivillige.  

 
2009 -  It/digital-chef, Danmarks Naturfredningsforening 

• Projekt- og procesledelse af digitale/it-projekter i en stor NGO med mange frivillige 
og ansatte 

• Digital strategi for hele organisationen, herunder it-strategi, web-strategi, digital 
fundraising m.v.  

• Har gennem mange år udviklet og drevet it/digitale forandringsprojekter som eks. 
udvikling og implementering af digital strategi, implementering af CRM system, 
outsourcet it, intranet for frivillige, digital platform (web), digitale stemmesystemer, e-
learning, videomøder etc.  

 


