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Klubber og atleter i centrum - Kvalitet og læring 
Som formand for Dansk Svømmeunion vil jeg sammen med en aktiv bestyrelse og ledelse understøtte, 

skabe og udvikle de bedst mulige rammer for at alle børn, unge og voksne i Danmark har mulighed for at 

lære at svømme og bevæge sig i vand. 

Dansk Svømmeunions primære fokus skal være rettet mod medlemsklubberne og deres medlemmer.  

Det bør være en grundlæggende livsfærdighed at lære at svømme. Det er en vigtig hjørnesten for at vi 

alle kan leve og opleve tryghed og glæde i og med vand. Vi vil støtte medlemsklubbernes arbejde med at 

give alle mulighed for at lære at svømme og dyrke vandglæden gennem hele livet. 

Dansk Svømmeunion skal formidle viden til klubberne for af den vej at understøtte medlemsklubberne 

til at formidle undervisning af høj faglig kvalitet indenfor alle vandsportsdiscipliner; vandpolo, 

kunstsvømning, udspring, livredning, åbent vand og sportssvømning.  

Vi vil samtidig sætte retning og give rum til atleter, der med sportsligt niveau går efter at indfri 

potentiale, ambitioner og drømme til verdensklasse. 

En tidssvarende organisation i fortsat forandring 
Som formand for Dansk Svømmeunion vil jeg stå i spidsen for en aktiv bestyrelse, der i samarbejde med 

ledelsen i SVØM sætter retning for organisationens arbejde.  

Vi vil fortsætte arbejdet mod at være en åben og udadvendt organisation med højt til loftet, hvor nye 

ideer skabes og omsættes til konkret handling. Vi vil være en ambitiøs og nytænkende 

læringsorganisation, som gennem succesfuld kommunikation formidler sin viden til medlemsklubber og 

andre samarbejdspartnere.  

Vi vil anvende og facilitere tidssvarende digitale, teknologiske løsninger og herved give klubberne bedre 

muligheder for at være en moderne frivilligorganisation.  

Samtidig vil vi udbygge vores samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner for at skabe og 

udvikle ny viden om svømme-relaterede emner. Dele af denne viden skal bl.a. bruges til gennem politisk 

påvirkning at sikre flere og bedre bassinfaciliteter. 

Dansk Svømning på landkortet – nationalt og internationalt 
Dansk Svømmeunion skal som Danmarks 3. største specialforbund være en tydelig stemme i den 

idrætspolitiske debat for også af denne vej at sætte ramme og retning for udviklingen af Dansk 

Svømning. 



Som formand for Dansk Svømmeunion vil jeg fortsat udvikle samarbejdet med Team Danmark og 

Danmarks Idrætsforbund. Vi vil i relevante samarbejder med øvrige idrætsorganisationer, 

uddannelsesinstitutioner, kommuner, fonde og virksomheder skabe endnu bedre idrætstilbud med 

vandaktiviteter for såvel nye som nuværende medlemmer.  

På den internationale scene vil jeg både i det nordiske samarbejde NSF og som en del af ledelsen i det 

europæiske svømmeforbund LEN bruge min stemme og indflydelse i overensstemmelse med Dansk 

Svømmeunions internationale strategi. Det betyder, at jeg vil arbejde for at demokrati, gennemsigtighed 

og ytringsfrihed går igen, når beslutninger træffes.  Samtidig vil pejlemærket være at udvikle sporten til 

større mediebevågenhed samtidig med, at vi fortsætter arbejdet med sikre retfærdighed og lige 

konkurrence for atleterne.  

 


