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INDLEDNING

Dansk Svømmeunion anno 2019 har været et yderst usædvanligt år 

på nogle områder - og på andre områder er planerne for 2019 til fulde 

opfyldt.

Vi oplevede konsekvenserne, der fulgte efter DR-dokumentaren: 

‘Svømmestjerner under overfladen’. Der var mediestormen heraf 

samt reaktionen fra både interne og eksterne interessenter, blandt 

andet fra Danmarks Idrætsforbund (DIF), Team Danmark (TD) - og 

sidst, men ikke mindst fra Kulturministeriet. En mere detaljeret gen-

nemgang af konsekvenserne vil følge i et selvstændigt afsnit senere i 

denne beretning.

En naturlig konsekvens af ovennævnte, når vi skuer bagud, er, at der 

er aktiviteter og projekter, som vi ikke nåede i 2019. Blandt andet 

havde bestyrelsen igangsat et større arbejde med at revidere Dansk 

Svømmeunions overordnede mission, vision og værdier. Dette ar-

bejde skulle i 2019 danne grundlaget for arbejdet med et nyt politisk 

program. En proces, der var planlagt til at blive igangsat primo 2020. 

En ny plan for at genoptage dette vigtige og meget fremadrettede 

arbejde må beskrives og igangsættes.

Dog er det lykkedes at fastholde udviklingen i alle vores mange 

udviklingsprojekter, som I også vil kunne læse om i nærværende 

beretning. 

God læselyst!

SVØMNINGENS BETYDNING I DANMARK
Dansk Svømmeunion er et specialforbund, hvis opgaver er mang-

foldige. Vi sætter vores medlemmer i centrum - det er en meget stærk 

og traditionsbåret del af organisationen. Vi er også en interesse-

organisation. Vi varetager svømningens interesser i Danmark. Det 

gør vi, ved at påtage os et massivt samfundsansvar. Samfundsnytte-

værdi har svømning altid haft, men der er behov for at synliggøre og 

arbejde tydeligere med den del. I nærværende beretning belyser vi, 

hvordan vi har arbejdet med den del i 2019.
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UNDERSØGELSE AF HISTORISKE FORHOLD 
I DANSK ELITESVØMNING

Den 22. april 2019 bragte Danmarks Radio dokumentaren ’Svøm-

mestjerner – under overfladen’. Dokumentaren handlede om dansk 

elitesvømning i perioden fra 2001 frem til 2013, og flere tidligere 

landsholdssvømmere fra daværende tidspunkt medvirkede.

Episoderne, der blev fremlagt i forbindelse med dokumentaren, var og 

er rigtig ærgerlige for dansk svømning og for dansk eliteidræt. Men de 

skabte naturligt også grobund for en refleksion og en selvransagelse 

i Dansk Svømmeunions ledelse, og vi har siden DR’s udsendelse kon-

centreret os om at vise omsorg for og opbakning til de atleter, der har 

stået frem og fortalt deres historie, som vi ikke kendte til i forvejen. 

Vi har tilbudt vores hjælp, og vi har sagt undskyld og forsikret dem 

om, at vi vil gøre, hvad der er muligt for at forhindre, at unge atleter i 

fremtiden skal opleve, hvad de har oplevet. For oplevelserne, som de 

medvirkende svømmere i dokumentaren kunne fortælle, at de havde 

haft, ligger langt fra det værdigrundlag, der er i dansk svømning og 

dansk idræt i det hele taget. Efter DR’s dokumentar gik vi også straks 

i gang med en kortlægning af de mere nutidige forhold for de danske 

landsholdssvømmere.

I Dansk Svømmeunion hilser vi det velkommen, at medierne sætter 

fokus på problemstillinger i samfundet – og også i idrætten. I forhold 

til DR og andre medier, der efterfølgende satte fokus på svømme- 

sporten, har vi derfor, i det omfang det var muligt, stillet op, svaret  

på spørgsmål og stillet vores viden til rådighed. 

UVILDIG UNDERSØGELSE AF DE HISTORISKE FORHOLD I DANSK 
ELITESVØMNING
Den 6. maj 2019 orienterede DIF og Team Danmark i en pressemed-

delelse om, at de i samråd med Kulturministeriet havde besluttet, 

at der skulle gennemføres en uvildig undersøgelse af forholdene for 

elitesvømmere i Dansk Svømmeunion i perioden 2001 og frem til i 

dag. Undersøgelsen skulle belyse de historiske og faktiske forhold 

samt kulturen i elitemiljøet under Dansk Svømmeunion – herunder 

om og i hvilket omfang, træningsmiljøet havde haft negative fysiske, 

mentale eller sociale konsekvenser for de involverede svømmere.

Kammeradvokaten blev valgt til at stå for den uvildige undersøgelse, 

der blev afsluttet og fremlagt i begyndelsen af februar 2020.  

Dansk Svømmeunion har i alle faser forsøgt at bidrage til Kammer-

advokatens undersøgelse, så Kammeradvokaten kunne få det bedst 

mulige og fyldestgørende materiale at basere sine iagttagelser på.  

Vi har hjulpet med rekruttering af deltagere til undersøgelsen samt 

bidraget med faktuel viden om opbygningen af Dansk Svømme-

unions elitearbejde igennem den aktuelle undersøgelsesperiode.  

Vi har også forsøgt at bidrage til det metodiske i Kammeradvokatens 

undersøgelse og har blandt andet inddraget en lang række eksperter 

inden for metode og idrætsteori. Alt dette har vi delt med både  

Kammeradvokaten, DIF og Team Danmark undervejs.

RESULTATET AF KAMMERADVOKATENS UNDERSØGELSE
Den 7. februar 2020 fremlagde Kammeradvokaten sammen med DIF 

og Team Danmark på et pressemøde deres rapport med konklusioner-

ne fra den uvildige undersøgelse af forholdene i dansk elitesvømning 

fra 2001 og frem til i dag.

Som Kammeradvokaten også beskrev det, havde vi i perioden 2003-

2012 de to internationale profiler, Mark Regan og Paulus Wildeboer, 

ansat som landstrænere i forlængelse af hinanden. Det var en meget 

stor omvæltning for dansk landsholdssvømning at arbejde med disse 

to internationale trænerkapaciteter – både for udøverne og for vores 

ledelse. Vi må erkende, at vores daværende sportslige ledelse havde 

svært ved at tøjle disse to trænere, og at det desværre fik negative 

konsekvenser for nogle unge mennesker på det tidspunkt. Igennem 

hele forløbet – og også i forbindelse med pressemødet hos Kammer-

advokaten – har vi sagt undskyld til de svømmere og andre tilknyttet 

dansk landsholdssvømning, der har oplevet den helt uacceptable 

træneradfærd, vi har hørt om.

Når man går til idræt – og det gælder også svømning – så handler 

det om at være en del af et fællesskab, at bevæge sig, at udvikle sine 

kompetencer – og først og fremmest at have det sjovt. Det er det, 

idrætten skal stå for – og det gælder også dansk landsholdssvømning.

Dansk Svømmeunions elite- og landsholdsarbejde er et helt andet 

sted i dag. Det mener vi også, at Kammeradvokatens rapport be-

kræfter. Siden 2013 har vi haft en anden sportslig ledelse og andre 

landstrænere på bassinkanten.

Vi har både siden begyndelsen af 2013 - og også i det seneste 3/4 år - 

indført en lang række ting, der handler om fortsat at forbedre trivslen 

i dansk landsholdssvømning. Som et eksempel har vi iværksat et 

forskningsprojekt, der skal gøre os klogere på svømmesportens træ-

ningsmiljøer i forhold til atleters trivsel og mentale sundhed.
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Ikke desto mindre førte Kammeradvokatens rapport og konklusioner 

til, at Dansk Svømmeunions bestyrelse sammen med vores man-

geårige direktør, Pia Holmen, besluttede, at Pia skulle stoppe som 

direktør for Dansk Svømmeunion. Det var – og er – helt i Pias ånd, at 

intet må stå i vejen for en fortsat positiv udvikling i dansk svømning, 

og derfor var Pia også helt indforstået med dette for bestyrelsen 

drastiske skridt.

NU SER VI FREMAD
Der ligger et kæmpe arbejde foran os med at få en ny ledelse i Dansk 

Svømmeunion på plads og med fortsat at sikre de bedst mulige for-

hold for vores dygtige landsholdssvømmere – både de der træner på 

vores Nationale Træningscenter, og for de der træner i andre miljøer. 

Det er her, vi nu har vores fokus.

FOKUS PÅ TRIVSEL
Trivsel er en helt afgørende forudsætning for, at man som svømmer 

– eller træner for den sags skyld – kan bidrage til velfungerende 

træningsmiljøer, der skaber sportslig og menneskelig udvikling. 

Mistrivsel fører ingen vegne og skal håndteres, så snart det opstår.

Det er godt, at det seneste års historier om fortiden i dansk lands-

holdssvømning kan være med til at sætte fokus på trivslen i dansk 

elitesvømning og i eliteidrætten i det hele taget. Det er en vigtig 

debat. Vi kan dog godt ærgre os lidt over, at der i debatten har  

været meget lidt fokus på, hvordan der arbejdes med landsholds-

svømningen i dag.

’Svømmesagen’ har også haft mange omkostninger, både menneske-

lige og økonomiske. Det har i det hele taget været en hård periode for 

vores ledelse og for mange af vores medarbejdere og frivillige – og 

ikke mindst vores svømmere. Vi vil gerne takke dem alle for en dedi-

keret indsats. Vi har sammen fået igangsat en lang række initiativer – 

lige fra forskning og strategier til mere praktiske initiativer – der skal 

sikre, at den slags hændelser, vi har hørt om, ikke sker igen. Nogle af 

initiativerne er allerede fuldt implementeret, mens andre er under 

udvikling – og alle har de til formål at skabe et internationalt high 

performance-miljø med glade og trygge svømmere. Der skal være 

ordentlige forhold for alle i vores elskede idræt – også de der kæmper 

for medaljer til Danmark.

Sideløbende med den trivselsundersøgelse, som Dansk Svømmeunion 

igangsatte blandt svømmerne på NTC straks efter DR’s udsendelse, er 

der i Dansk Svømmeunion blevet arbejdet med blandt andet følgende 

nye initiativer:

• Etablering af et vedtægtsbestemt Etisk udvalg som supple-

ment til Etisk kodeks

• Etablering af et alumne/atlet-forum af tidligere landsholds-

svømmere

• Igangsat et forskningsprojekt om ‘mental sundhed i danske  

træningsmiljøer’ i samarbejde med Syddansk Universitet

• Udvikling af en app for mental trivsel (er i dialog med en  

virksomhed herom)

• Ny udtagelsesproces med individuelle samtaler før udtagelse 

til landsholdsgruppering og i dialog med en virksomhed,  

der screener for militæret (optagelse af jægersoldater).  

Der findes ikke et lignende system i dansk elitesport, og  

Team Danmark har ikke kendskab til noget system

• Defineret ‘fremtidens NTC’ som en åben platform - og ikke 

som et ‘klublandshold’

• Implementering af licensordning for danske klubtrænere

• Implementering af ny udtagelsesproces for klubtrænere til 

landsholdsaktiviteter

• Påbegyndt arbejdet med øget supervision af trænernes 

coaching-evner.

Derudover har vi nedsat en arbejdsgruppe, der kigger nærmere på 

vores holdning (og politik) for:

• Landsholdenes medicintasker og medicinforbrug

• Elite- og breddeklubbernes medicintasker og medicinforbrug.

ØKONOMI
Det realiserede årsresultat for regnskabsåret 2019 for Dansk 

Svømmeunion er et underskud på 413 t.kr, mod et budgetteret 

underskud på 357 t.kr. Årsresultatet vurderes som tilfredsstillende. 

Egenkapitalen udgør ved årets udgang i alt kr. 4.586 t.kr. Budgettet 

for regnskabsåret 2020 er et underskud på 193 t.kr.
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NY HÆDERSPRIS SÅ DAGENS 
LYS I 2019

Det er vigtigt at huske at anerkende de mange flotte initiativer og 

aktiviteter, der løftes i klubberne og i regi af Dansk Svømmeunion. 

Værdien af de frivilliges indsats kan slet ikke gøres op i kroner og 

ører. Også ansatte er naturligvis med til at gøre en forskel, ligesom 

atleterne beriger os med uforglemmelige øjeblikke. Der er i sandhed 

meget at takke for i foreningslivet i regi af Dansk Svømmeunion. 

Derfor findes der også forskellige priser, der kan bruges til at skabe 

rammen for et anerkendende officielt skulderklap.

I løbet af 2018 blev der foretaget en grundig oprydning i Dansk 

Svømmeunions tidligere mange ærestildelinger og i den forbindelse, 

så en ny pris dagens lys. En pris, som i dag favner flere af de tidligere 

og ikke længere eksisterende priser.
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DANSK SVØMMEUNIONS RAGNHILD PRIS 

Dansk Svømmeunions Ragnhild pris er opkaldt efter den dansker, 

der opnåede de ubetinget bedste resultater i det tyvende århundrede 

– Ragnhild Hveger: 44 verdensrekorder, en olympisk rekord samt 55 

danske rekorder gjorde Ragnhild Hveger til verdens ubestridt bedste 

crawlsvømmer i slutningen af trediverne og i begyndelsen af fyrrene.

Prisen er en åben kategori, og kan uddeles til såvel aktive, frivillige 

eller klubber i alle discipliner hørende under Dansk Svømmeunion. 

Herudover kan prisen tildeles initiativer eller projekter, der tydeligt 

bakker op om Dansk Svømmeunions værdigrundlag.

Kaj Aagaard og Rikke Møller Pedersen Danielle Keller og Peter Møller Nielsen
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DEN NYE PRIS BLEV OVERRAKT FOR 
FØRSTE GANG VED DANISH OPEN 
 

Ved Danish Open 2019 i Taastrup Svømmehal blev Dansk Svømme-

unions Ragnhild pris overrakt for første gang – og det til to meget 

værdige modtagere. Det var således en stor glæde ved den lejlighed 

at kunne overraske tidligere elitesvømmer Rikke Møller Pedersen og 

mangeårige stævnekoordinator Peter Møller Nielsen, som de første 

modtagere af den nye pris – og det til højlydte klapsalver i hallen.

MANGE STÆRKE KANDIDATER TIL 
PRISEN – SÅ HUSK ALTID AT FREMSENDE 
INDSTILLINGER

Vi skal fortsætte med at værdsætte hinanden for alle de gode initia-

tiver og bedrifter, der løftes og finder sted året rundt over hele landet. 

Husk derfor at fremsende indstillinger til Dansk Svømmeunion via 

mailen: svoem@svoem.dk. Indstillinger modtages hele året og vil 

efterfølgende blive behandlet på ét af to årlige møder. Priskomitéen 

består i øjeblikket af Danielle Keller (formand for komiteen), Jens- 

Christian Iversen, Kaj Aagaard, René Thomsen, Lotte Friis, Morten 

Hinnerup, Lars Green Bach og Nora Thomsen. 

Læs meget mere om både den nye pris samt om de seks øvrige priser/

ærestildelinger, der findes i regi af Dansk Svømmeunion på unionens 

hjemmeside.

DANSK 
SVØMMEUNION
HÆDER OG
ÆRESBEVISNINGER

Dansk Svømmeunion
Ragnhild pris

http://www.svoem.org/Om-unionen/Aeresbevisninger/.
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DET GODE SVØMMELIV

IMPLEMENTERING AF E-LÆRING
I 2019 har vi påbegyndt udviklingen af e-læring til Official- og 

Træneruddannelser. Integration af e-læring på uddannelser vil ske 

gradvist, én uddannelse ad gangen. Vi forventer at kunne lancere en 

Official- og en Træneruddannelse med e-læring i anden halvdel af 

2020. 

Derudover er vi nået i mål med implementering af de ønskede  

e-læringsfunktioner på Svømningens Grunduddannelse. Bruger- 

oplevelsen af systemet har i 2019 – og vil fortsat være i 2020 – et 

indsatsområde.
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STØRRE OG STÆRKERE
En af Dansk Svømmeunions målsætninger er at skabe større og 

stærkere foreninger. Målsætningen er, at Dansk Svømmeunion inden 

udgangen af 2021 har fået 10.000 flere medlemmer i alderen 0-12 år i 

de danske svømmeklubber. 

Klubber, der ønsker en medlemsvækst kan indgå i et klubudviklings-

forløb sammen med Dansk Svømmeunions Medlems- og udviklings-

afdeling. Afdelingen vil bidrage med konsulentbistand og relevante 

redskaber, der kan styrke udviklingsforløbet. 
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Et vigtigt redskab til at skabe større og stærkere foreninger er 

Members 1st, som blev lanceret i januar 2019. Members 1st er et 

udviklingsværktøj, der gør det muligt for svømmeklubber at udsende 

tilfredshedsundersøgelser til klubbens egne medlemmer. Systemet 

giver klubberne mulighed for at arbejde analytisk, strategisk og 

vidensbaseret, for derved at kunne udvikle sig og skabe de bedste 

oplevelser for klubbernes medlemmer.

Members 1st fungerer ved, at systemet via e-mail sender en spør-

geskemaundersøgelse ud til alle klubbens medlemmer (både svøm-

meskole- og konkurrencemedlemmer), frivillige og trænere. Spørge-

skemaundersøgelsen besvares online, hvorefter alle resultater kan 

tilgås af klubbens bestyrelse (og eventuelt ansatte) online. Members 

1st hjælper altså klubben til at blive klogere på, hvad klubben gør 

rigtig godt, men også, hvor klubben kan blive endnu bedre. Netop 

udviklingspotentiale var afgørende for GSC/Gladsaxe Svøm, som var 

en af de første klubber, der begyndte at bruge Members 1st. Kim W. 

Marquardt, klubchef i GSC/Gladsaxe Svøm fortæller:

 

‘Vi er altid interesserede i at blive bedre. At fastholde de gode indsat-

ser og forbedre os på de områder, hvor vores medlemmer oplever plads 

til forbedring. Gennem årene har vi famlet lidt i blinde og vurderet 

vores indsatser ud fra egne overbevisninger, samt ud fra de typisk få 

henvendelser, der kommer retur i løbet af året. Med Members 1st har 

vi fået et redskab i hånden, hvor vi kan få en meget bredere og bedre 

indsigt i, hvad vores medlemmer reelt oplever. Det har givet overrask- 

ende mange gode input i alle ender af skalaen – også på områder, vi 

ikke umiddelbart havde vurderet vigtige. Derfor bilder vi os ind, at vi 

med Members 1st har fået et stærkt redskab til at kvalificere vores 

indsatser. Members 1st er kommet for at blive!’

24 svømmeklubber er på nuværende tidspunkt registreret i systemet, 

heraf har 19 svømmeklubber indtil videre indsamlet data om deres 

medlemmer, frivillige og trænere (se bilag 10, side 47).

AQUA INSPIRATION
Dansk Svømmeunion og DGI Svømning kan i 2019 se tilbage på en 

velafviklet Aqua Inspiration, som blev afholdt den 26.-27. oktober i 

Esbjerg. Samarbejdet mellem de to organisationer vedrørende Aqua 

Inspiration kører på tredje år, og igen i 2019 var det en velbesøgt kon-

ference med deltagelse af 380 personer fra svømmeklubber, kommu-

ner og svømmehaller. Ud af de 380 deltagere deltog 44 på ledersporet.

Deltagerne kunne igen i år vælge imellem 92 praktiske og teoretiske 

oplæg fordelt over fire spor: børnesporet, ungesporet, voksensporet 

og ledersporet.

Aqua Inspiration er en weekend fyldt med inspiration, og ud fra de 

evalueringer, som er kommet i hus, er deltagerne glade for den inspi-

ration, de har fået med hjem. Dansk Svømmeunion og DGI Svømning 

er glade for den opbakning, som konferencen har fra de danske svøm-

meklubber og håber, at mindst lige så mange klubber og deltagere vil 

bakke op om konferencen igen i 2020. 

Husk at sætte kryds i kalenderen den 24.-25. oktober 2020, hvor Aqua 

Inspiration igen afholdes i Esbjerg.
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DANSK SVØMMEUNION VIL VÆRE 
DRIVKRAFT FOR UDVIKLINGEN 
AF DISCIPLINERNE

UDSPRING ELITEPROJEKT
Det er vores ambition, at Danmark skal kvalificere en udspringer til 

OL for første gang siden 1980. Det er et ambitiøst mål for en ret lille 

sport i dansk sammenhæng (cirka 1.000 udøvere i 2019). Vi har i en 

længere periode arbejdet for at bringe Martin Bang Christensen, AGF 

Udspring frem til dette mål. Det er en konstant udfordring at skabe 
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tilfredsstillende træningsforhold i en situation, hvor der i Danmark 

ikke findes et optimalt anlæg med platform og dryland-muligheder. 

Disse udfordringer har også kunne aflæses i resultaterne for 2019, 

hvor der har været positive resultater og kvalifikation til EM, men 

desværre også mindre tilfredsstillende resultater. Vi arbejder nu med 

længere træningsperioder i udlandet for at sikre optimale rammer til 

den daglige træning.

Udspringer Martin Bang Christensen
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IMPLEMENTERING AF ÅBENT VAND-
STRATEGI
I 2019 har åbent vand-svømning stået i Bevæg dig for livets tegn. 

Med opstart af Bevæg dig for livet - Svømning i januar 2019, hvor 

åbent vand-svømning er en central aktivitet for den voksne mål-

gruppe, har det været nærliggende at arbejde på at udvikle åbent 

vand-svømning med henblik på at styrke medlemsklubberne og det 

selvorganiserede segment.

I denne sammenhæng har der været fokus på udviklingen af SWIM-

MERS-konceptet, som er et selvorganiseret åbent vand-fællesskab  

med rekruttering af ambassadører for åbent vand-svømning.  
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Ambassadørerne skal være med til at igangsætte åbent vand-svøm-

ning og agere sparringspartnere for svømmeklubber såvel som for 

fællesskaber i forhold til at tilbyde og udbrede åbent vand-svømning.

Derudover har der ligget et stort arbejde i at integrere Bevæg dig for 

livet - Svømning i vores eksisterende arbejde med åbent vand-events 

- både i forhold til samarbejdet med DGI Svømning, og i forhold til at 

skabe synlighed og markedsføring omkring projektet.

Udover TrygFonden Christiansborg Rundt, har vi desværre i de  

seneste år set et fald i deltagelsen af vores øvrige åbent vand-events. 

Der vil være fokus på at genskabe interessen i de kommende år.
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DANSK SVØMMEUNION HAR 
TILBUD TIL DANSKERNE I ALLE 
LIVETS FASER

VIDEREUDVIKLING AF TRYGFONDEN 
CHRISTIANSBORG RUNDT
Med 4.419 tilmeldte deltagere satte TrygFonden Christiansborg 

Rundt atter rekord i 2019. Dertil kom fornøjelsen af at se mellem 

8.000-10.000 tilskuere, som heppede og hyggede sig på kanten.

For 5. år i træk afholdte vi i starten af dagen LEN European Open 

Water Swimming Cup. Bedste danske herre blev Frederik Bojesen 

på en 13. plads, mens Lærke Toft Ruby sikrede sig en 9. plads blandt 

damerne.

TrygFonden Christiansborg Rundt bliver løbende forfinet med små  

justeringer, som skal bidrage til en bedre helhedsoplevelse for 

deltageren. I år betød det blandt andet lukning af Christians Brygge – 

vejen, som løber mellem registreringsområdet og eventpladsen. Dette 

betød både mere plads og større sikkerhed for deltagerne. Derudover 

har vi udarbejdet en beredskabsplan, som skal forøge sikkerheden 

omkring eventen, og helt konkret blandt andet tydeligere skiltning af 

EXIT point langs ruten.

I 2020 skal vi lægge ny strategi for TrygFonden Christiansborg Rundt 

frem mod 2025.
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DANSK SVØMMEUNION VIL 
GIVE ALLE BØRN OG UNGE 
EN GOD START PÅ ET LANGT 
SVØMMELIV

FASTHOLDELSE AF TWEENS

Dansk Svømmeunions indsats i forhold til fastholdelse af tweens  

er forankret i Projekt Aqua+, der er et fireårigt projekt støttet af  

Nordea-fonden med 5.5 millioner kroner. Projektet udgøres af  

Aqua+ tweens og Aqua+ voksne.
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Leg  
& lær i

100
KLUBBER

Minipolo-
startkit i

55
KLUBBER

Aqua+ 
Akademi

24
DELTAGERE

IMPLEMENTERING AF SVØMNING TIL 
SKOLE-OL
I 2019 har der været fokus på at udvide antallet af lokalstævner, 

så der opnås større kontakt mellem forening og skole. I alt blev der 

afviklet syv lokalstævner med deltagelse af 34 skoler, 76 klasser og 

1.760 børn fra 4. og 5. klassetrin. Yderligere deltog 162 klasser og 

3.614 elever i relateret svømmeundervisning eller i Klassen svømmer 

langt. 735 elever var til finalestævne i Aarhus. Indsatsen forsatte 

i efteråret 2019, og der er allerede nu tilkendegivelser om tre nye 

lokalstævner til sæson 2020.

Aqua+ tweens henvender sig til alle klubber, der ønsker tilbud til 

målgruppen af tweens (8-12 årige), der gerne vil noget andet end 

traditionel banesvømning. Aqua+ tweens består blandt andet af:

• Undervisningsmaterialet Leg og lær med Aqua+ 

• Uddannelse i form af Aqua+ Ambassadør

• Uddannelse i form af Aqua+ Akademi

• Minipolo startkit til svømmeklubber

Projektet er blevet taget godt imod af Svømme-Danmark og nåede 

bredt ud til landets klubber i 2019:



17

Co
py

ri
gh

t: 
Je

sp
er

 W
es

tl
ey

MARKEDSFØRING AF AQUACAMP
2019 gav et meget flot resultat for AquaCamp. Der var en fremgang 

på 11,4% på deltagersiden, hvilket er en fremgang på mere end 600 

børn. Men også antallet af REMA 1000 AquaCamps og deltagende 

klubber voksede i 2019. Således var der 15% flere klubber, som afvik-

lede REMA 1000 AquaCamps, svarende til 8 klubber mere end i 2018 

og 13% flere camps, svarende til yderligere 15 camps. Af nye klubber 

kan nævnes Låsby Svømmeklub, Skive Svømmeklub, Svømmeklub-

ben Triton Ballerup, Vejen Svømmeklub, VI39 Vallensbæk Svømme-

klub, Randers Gymnastiske Forening - Svømning, Svømmeklubben 

Jarl Arden og Sindal Svømmeforening. Flere af disse klubber har 

afviklet mere end én REMA 1000 AquaCamp i løbet af 2019.
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SAMARBEJDE  
– VI GØR DET IKKE ALENE

SAMARBEJDE MED DGI - KURSUS-
SAMARBEJDE OG VISIONSPROJEKT

I 2019 har vi i samarbejde med DGI videreudviklet Svømningens 

Grunduddannelse, så sammenhængen fra uddannelsen til bassin-

kanten nu er endnu bedre. Derudover har vi påbegyndt revidering 

af informationsdelen af vores fælles uddannelser med det formål at 

skabe bedre kommunikation før, under og efter uddannelserne.

Samlet set har vi i 2019 sat 29 grunduddannelser i gang. Dette har 

resulteret i, at 565 deltagere har deltaget i Svømningens Grund-

uddannelse, hvilket er flere end nogensinde.

I 2019 så vi, at BDFL Svømning kom i mål med stort set alle måltal, 

derfor bliver det ekstra spændende at følge projektet i det kommende 

år og se, hvor mange voksne vi kan aktivere gennem svømning og 

vandidræt over hele landet.
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2019 var også året, hvor vi oplevede et øget samarbejde mellem 

Dansk Svømmeunion og DGI Svømning. Visionsprojektet Bevæg 

dig for livet – Svømning startede 1. januar, og en stor opgave var 

rekruttering af de fælles medarbejdere til projektet. Det lykkedes med 

ansættelsen af Carsten Jokumsen som kommunikationskonsulent, 

og Morten Hyldelund som konsulent med ansvar for tværgående 

aktiviteter samt samarbejde med kommune/svømmehal/klub som 

ansvarsområde. Projektet - og dermed samarbejdet - har oplevet et 

forrygende år med etablering, grundlæggende strategisk arbejde, 

etablering af kommunikationskanaler og opbygning af netværk og 

brandkendskab.
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DANSK SVØMMEUNION VIL VÆRE 
EN ÅBEN OG SAMFUNDSANSVARLIG 
ORGANISATION

DANSK SVØMMEUNIONS 
KOMMUNIKATIONSKANALER
Dansk Svømmeunions organisationssite – www.svoem.org – udgør 

den bærende platform for information til medlemmerne. Hertil 

benyttes naturligvis også andre kommunikationskanaler, såsom 

direct mails, regionale elektroniske nyhedsbreve, opslag på de sociale 

medier samt pressemeddelelser.

Foruden ovennævnte hjemmeside har vi også haft hjemmesiden 

SvømmeSport – www.svoem.dk – i drift i 2019. Vi har tidligere beslut-

tet, at dette rene nyhedssite, som primært har fokus på elitesvøm-

ning, skulle lægges sammen med organisationssitet i løbet af 2019. 

Det lykkedes imidlertid ikke. Det forventes, at sammenlægningen 

gennemføres i 2020. 

STATISTIK PÅ DANSK SVØMMEUNIONS 
HJEMMESIDER OG SOCIALE MEDIER I 2019

Besøgstallene for Dansk Svømmeunions to hjemmesider er gjort op 

og fremgår af bilag 2 side 41. Af samme bilag fremgår ligeledes data 

vedrørende udviklingen på de sociale medier.

SAMARBEJDE MED PARASPORT DANMARK

Parasport Danmark og Dansk Svømmeunion har gennem de seneste 

10 år øget samarbejdet. I 2019 blev der indgået et mere formaliseret 

samarbejde om udviklingen af svømmere med funktionsnedsættelse. 

Projektet PARA-SVØM ønsker at skabe de bedst mulige forudsæt- 

ninger for at dyrke svømning for personer med funktionsnedsættelse 

på alle niveauer. Ved at skabe mere synlighed, bedre tilbud, mere 

viden og større tilgængelighed for målgruppen, ønsker Parasport 

Danmark og Dansk Svømmeunion at øge antallet af personer med 

funktionsnedsættelse, der dyrker svømning i en svømmeklub. Det 

første trin i PARA-SVØM omhandler vidensindsamling om svømning 

blandt personer med funktionsnedsættelse. Denne indsamling for-

ventes færdig i sommeren 2020.
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Jonas Larsen gør sig klar

http://www.svoem.org
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SAMARBEJDE MED MARY FONDEN – 
ANTIBULLI SVØMNING

Hvert sjette barn oplever udelukkelse, drillerier og mobning til deres  

fritidsaktivitet, og næsten hvert tiende barn er stoppet til en fritids-

aktivitet på grund af mistrivsel. Derfor har Dansk Svømmeunion 

indgået et samarbejde med Mary Fonden, som gennem mange år 

har arbejdet målrettet med at forebygge og 

afhjælpe mobning og fremme børns trivsel 

i daginstitutioner og skoler, og haft stor 

fokus på at styrke de gode børnefælles- 

skaber i fritidslivet.

Samarbejdet startede i januar 2019 og vil 

fortsætte frem til udgangen af 2020.  

Mary Fonden og Dansk Svømmeunion har arbejdet tæt sammen for 

at udvikle hjemmesiden Antibulli Svømning - og fik den testet af syv 

svømmeklubber i løbet af efteråret. Derudover har vi haft fokus på at 

få Antibulli Svømning, og tanken om at arbejde mere med fællesskab 

i svømning, implementeret på de to nye uddannelser, Børnetrænerud-

dannelsen og Årgangstræneruddannelsen.

I november og december fik vi indsamlet evalueringer fra de klubber, 

der havde testet Antibulli Svømning, og foråret 2020 - og frem mod 

lancering af det færdige produkt i april 2020 - vil vi bruge på at 

finpudse hjemmesiden. Fra medio 2020 vil det være muligt for alle 

svømmeklubber at arbejde med Antibulli Svømning. 
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DANSK SVØMMEUNION VIL 
STYRKE SIT INTERNATIONALE 
SAMARBEJDE OG NETVÆRK
Internationalt arbejde er en del af vores strategiaftale med Danmarks 

Idrætsforbund. Generelt er det LEN (det europæiske svømmeforbund) 

og FINA (det internationale svømmeforbund), vi har mest fokus på. 

Det er naturligt, at den uro, der har været omkring elitesvømningen i 

Danmark, har flyttet meget af vores fokus mod det nationale niveau. 

Internationalt udsyn og de samarbejder, der er skabt henover de 

seneste år har i en svær periode givet perspektiv samt væsentlige 

elementer til Sportsafdelingens strategi for den kommende periode, 

’Vi vil vinde bedre’. 

At opnå international indflydelse er et meget langt sejt træk. Det 

kræver tid og fokus, og sommetider er det svært at bevare tålmodig-

heden i forhold til nogle meget langsommelige beslutningsprocesser 

i de internationale organisationer. Erfaringen viser, at en genvej til 

indflydelse er at afholde internationale events. Det er selvfølgelig 

ikke gjort med det - men især i LEN mærker vi, at vi har afholdt  

EM i Svømning i både 2013 og 2017 samt LEN åbent vand Cup  

fem år i træk i forbindelse med TrygFonden Christiansborg Rundt.  

Eventarbejdet betyder, at vi har indflydelse i LEN på flere niveauer – 

både i komitéerne og i Bureauet. I februar 2019 havde vi fornøjelsen 

af at være vært for LENs åbent vand komités møde, der blev afholdt i 

København.

Bestyrelsen har nedsat en international følgegruppe, der består af 

følgende personer: 

• Jens-Chr. Iversen (medlem af både LENs og FINAs  

svømmekomitéer)

• Susanne Glasius Tischer (medlem af LENs medicinske komité)

• Danielle Keller (medlem af LENs åbent vand komité) 

• Pia Holmen (medlem af LENs Bureau). 

Vores formand Lars Jørgensen sidder desuden med i følgegruppen. 

Lars Jørgensen og Pia Holmen sidder med i DIFs internationale 

netværk og får via dette netværk viden og sparring til vores interna-

tionale strategi.
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ELITESVØMNING – FRA STOLTE 
RESULTATER TIL FÆLLES 
AMBITIONER

IMPLEMENTERING AF SPORTSLIG STRATEGI
Det kontinuerlige arbejde med at implementere dansk svømmesports 

sportslige strategi- og handleplan, ’Fra stolte resultater til nye fælles 

ambitioner’, har også gennem strategiens tredje år været omdrejnings- 

punktet for Sportsafdelingens medarbejdere og frivillige samt det 

løbende samarbejde med klubledere, -trænere og øvrige partnere.

På trods af, at 2019 har været et år, der har udfordret dansk svøm-

ning, har de velkendte pejlemærker været det, der har givet retning 

for vores navigation i de udfordrende situationer samt for den fort-

satte udvikling af dansk svømmesport.

Forløbet frem mod den næste strategi- og handleplan, der skal bygge 

oven på det hidtidige arbejde med svømmesporten i Danmark, er i 

2019 begyndt at tage sin form, så vi strategisk er godt rustet til tiden 

efter OL i Tokyo. 

Det seneste år har vist os, at vi har væsentlige opgaver at tage hånd 

om. Både nu og her, og i årene, der kommer. Det er en bunden opgave 

for os alle, at dansk svømmesport er bedre rustet til fremtiden, så 

dansk svømmesport i fremtiden kan ‘vinde bedre’ end i fortiden.  

‘Vinde bedre’ skal i denne sammenhæng forstås således, at vi ønsker 

at sætte en ny høj standard for vores arbejde, hvor vi fastholder et 

højt internationalt konkurrence- og resultatniveau samtidig med, at 

VIDEN, INNOVATION  
OG KOMPETENCE

INTERNATIONAL HIGH  
PERFORMANCE TALENTFULDE KLUBMILJØER

EN MANGFOLDIGHED AF  
SVØMMEKONKURRENCER
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vi i endnu højere grad end hidtil, vil have den sociale og samfunds-

mæssige ansvarlighed i fokus.

Vores kommende sportslige strategi- og handleplan skal, som den  

nugældende, være vores fyrtårn og fælles landkort for netop den  

opgave. Den vil også være udgangspunktet for prioritering af ind- 

satser samt den udvikling, vi ønsker at tage fat på i de kommende år.

     

I november 2019 blev der afholdt et ekstraordinært dialogmøde for 

klubber, elitekommuner og Sportsafdelingens frivillige, hvor de frem-

tidige strategiske pejlemærker, mål og handlinger blev drøftet. Mødet 

gav et godt udbytte til det videre strategiske arbejde samt færdig-

gørelsen af strategi- og handleplanen i første halvdel af 2020.

Afledt af drøftelserne i Sportsafdelingen i 2018 og 2019 (Områdemø-

det, Stævneudvalget og i Sportsafdelingens udvalg og samarbejds-

grupper), blev det hidtidige ’Områdemøde’ i forbindelse med general-

forsamlingen i 2019 ændret til et ’Dialogmøde’. Intentionen hermed 

er et stærkere fokus på samspillet med klubberne, drøftelse af fælles 

emner samt en øget opmærksomhed på de fremtidige initiativer og 

indsatser. Erfaringerne herfra giver et godt grundlag for at videre-

udvikle og finjustere Dialogmødet i de kommende år.  

En anden afledt konsekvens af de ovennævnte drøftelser har været, 

at Stævneudvalget har fået til opgave at åbne for en tættere dialog 

med både Mastersudvalget og de regionale aktivitetsudvalg. De 

første spæde erfaringer med at udvikle samspillet er opnået, men der 

er fortsat rum for udvikling af dette område, så vi i fremtiden får en 

bedre sammenhæng mellem de sportslige aktiviteter i klubber, og på 

regionalt og nationalt niveau til glæde for de svømmere, som er målet 

for aktiviteterne.    

Styregruppen for det fælles talent- og elitearbejde mellem Dansk 

Svømmeunion og Team Danmark har udstukket rammerne for det 

Nationale Træningscentre (NTC) frem til og med OL i Tokyo i 2020, 

mens der i den nugældende strategi- og handleplan er adresseret, 

at arbejdet med de fremtidige rammer og vilkår for NTC skal igang-

sættes i efteråret 2019. Styregruppen besluttede på det grundlag, at 

perioden frem til og med OL i Tokyo skal benyttes til at udarbejde 

de fremtidige rammer og vilkår for et nationalt træningscenter i 

svømmesporten, som kan etableres ved indgangen til den næste 

olympiade samt indtænkes i Team Danmarks planer for et fremtidigt 

Nationalt Elitesportscenter. Sportsafdelingen besluttede i forlængel-

se heraf at etablere en projektgruppe, med henblik på at kvalificere 

styregruppens arbejde med at etablere et fremtidigt nationalt 

træningscenter (efter Tokyo 2020). Projektgruppens formål har været 

at give en overordnet analyse af det nuværende sportslige set-up og 

de organisatoriske rammer for et nationalt træningscenter i dansk 

svømmesport, samtidig med at give anbefalinger til styregruppen for  

det fælles talent- og elitesamarbejde mellem Dansk Svømmeunion  

og Team Danmark om et fremtidigt nationalt high performance  

træningsmiljø for Danmarks bedste svømmere.

Følgende har været involveret i projektgruppens arbejde:

• Jes Gydesen, bestyrelsesmedlem Dansk Svømmeunion 

• Lars Green Bach, sportschef

• Stefan Hansen, landstræner 

• Lars Balle Christensen, sportsmanager Team Danmark

• John Larsen, formand Aalborg Svømmeklub 

• Jonas Lundström, cheftræner Sigma Swim

• Jakob Andkjær, tidligere dansk topsvømmer, der har trænet  

på NTC (tidl. elitecenter)

• De nuværende NTC-svømmere

• Caroline Kleemann, udviklingskonsulent Dansk Svømme- 

union (sekretær for projektgruppen).

Projektgruppen har over fire møder analyseret og drøftet følgende 

emner:

Nationale/ 
centrale  
træningsmiljøer  
i svømning 
(internationalt)

Etik i high  
performance 
sport

Nationale/ 
centrale  
træningsmiljøer 
i andet dansk 
forbund  
(badminton)

Sport mana-
gement i high 
performance 
sport

Endelig blev 2019 også året, hvor det med bestyrelsens mellemkomst 

lykkedes at opnå finansiering til strategi- og handleplanens mål om 

at styrke holdkap-kulturen i dansk svømmesport i et langsigtet per-

spektiv. De tilknyttede indsatser er blevet vel modtaget af klubber, 

svømmere, trænere og ledere, og erfaringerne hermed videreføres i 

strategi- og handleplanens 4. år i 2020. 

 

Med udgangspunkt i dette kan 2019s vigtigste resultater og udvikling 

inden for International High Performance optegnes som beskrevet 

nedenfor:

Sæsonens sportslige resultatmål fra Masterplanen med Team Danmark.

Hold / Atlet / Discipin Mesterskab / Konkurrence Tidspunkt Målsætning Acceptabelt Opnået resultat

Svømning VM, langbane Juli 2019 2 medaljer i 5 finaler 1 medalje i 3 finaler 0 medaljer i 3 finaler

Svømning EM, langbane December 2019 5 medaljer i 10 finaler 3 medaljer i 6 finaler 5 medaljer i 12 finaler
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INTERNATIONALE TOPRESULTATER
Resultaterne ved årets internationale mesterskaber – VM på lang-

bane i Gwangju og EM på kortbane i Glasgow – levede delvist op til 

målsætningen i masterplanen for samarbejdet med Team Danmark. 

Masterplanen er det dokument, der definerer alle målsætninger 

(resultat- og udviklingsmål) i international elitesvømning, og er på 

den måde definerende for omfanget og indholdet af samarbejdet med 

Team Danmark. 

Mens VM - uvant for dansk svømning - blev medaljeløst med Pernille 

Blumes fjerdeplads i 50m fri med kun 1/100 til bronzemedaljen, som 

det bedste danske resultat, og derudover finaleplaceringer til Jeanette 

Ottesen i 50m butterfly og Alexander Aslak Nørgaard i 1500m fri, var 

der danskere på podiet til fem medaljer ved EM på kortbane i Glasgow 

i december. Her vandt Emilie Beckmann og Jeanette Ottesen bronze 

i 50m butterfly, Pernille Blume vandt bronze i 50m fri, ligesom der 

var bronzemedalje til holdkappen i 4x50m medley MIX (Mathias 

Rysgaard, Tobias Bjerg, Jeanette Ottesen og Pernille Blume) og hold-

kappen i 4x50m fri for kvinder (Julie Kepp Jensen, Emilie Beckmann, 

Jeanette Ottesen og Pernille Blume).  

På trods af, at VM blev medaljeløst, viste de danske svømmere samlet 

set et stabilt niveau (FINA Trophy point) sammenlignet med de 

tre forudgående verdensmesterskaber, idet dansk svømning igen 

placerede sig i top-3 for nationer under 10 mio. indbyggere (se lyseblå 

søjle i figuren nedenfor), og som 17. bedste nation blandt alle nationer 

(se mørkegrøn sølje nedenfor). Team Danmarks målepunkter er 

henholdsvis top-5 for nationer under 10 mio. indbyggere og top-25 

for alle nationer, så i denne sammenhæng er en tredje og 17. plads 

bestemt et godkendt resultat. 

De fem bedste danske præstationer ved EM på kortbane i Glasgow 

målt på FINA-point og ranking blev som følger: 

EM kortbane  
i Glasgow 2019

Disciplin FINA 
point

# på ikke 
renset liste

# på  
renset liste

Tobias B. Bjerg 100 Bryst 929 81 37

Julie Kepp Jensen 50 Ryg 928 86 39

Emilie Beckmann 50 Fly 910 167 75

Jeanette Ottesen 50 Fly 910 167 75

Pernille Blume 50 Fri 902 221 91

EM RESULTATER
VED EM I GLASGOW, DECEMBER 2019, SIKREDE 
DE DANSKE SVØMMERE FEM BRONZEMEDALJER.
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UDVIKLING I ANTALLET AF DANSKE 
SVØMMERE I TOP-300 PÅ FINAS 
VERDENSRANGLISTE (LANGBANE)
En af vores centrale målsætninger for dansk svømmesport for peri-

oden 2017-2020 har været løbende at monitorere antallet af danske 

svømmere indplaceret i top-300 på verdensranglisten (’urenset’ ver-

sion med mere end to svømmere pr. land), og arbejde for progression 

i perioden. Hvert år pr. 1. september genereres verdensranglisten 

på www.fina.org for at gøre status, og pr. 1. september 2019 var der 

i alt 43 danske svømmere indplaceret med en eller flere resultater i 

top-300. 

Sammenholdt med tidligere år, der har ligget nogenlunde ens med 

henholdsvis 39 og 38 svømmere, kan vi således konstatere en lille 

stigning, og sammenholder vi med vores nulpunkt pr. 1. september 

2015, kan vi konstatere en markant fremgang fra 27 svømmere.  

STYRKET SET-UP AF DET NATIONALE 
TRÆNINGSCENTER (NTC)

Situationen for vores Team Danmark-støttede Nationale Trænings-

center (NTC) har i flere omgange været udfordret i 2019. Blandt 

andet som følge af helbredsproblemer hos svømmerne, afledt af et 

meget dårligt indeklima i Bellahøj Svømmestadion med efterfølgende 

lukning af træningsfaciliteten til følge samt fritstilling af de hidtidige 

NTC-trænere senere på året. Styregruppen for det fælles talent- og 

elitearbejde mellem Dansk Svømmeunion og Team Danmark udstak 

på den baggrund nogle nye rammer for træningsmiljøet frem mod OL 

i Tokyo 2020, og Sportsafdelingen har på det fundament etableret et 

nyt NTC set-up. 

Det nye set-up omkring NTC bygger på et ønske om fortsat inter-

national high performance og dertilhørende præstationer. Det er 

fortsat ambitionen, at NTC skal producere verdensklasse svømning, 

samtidigt med, at vi vil vinde bedre.

Den nye struktur har flyttet landstræneren tættere på bassinkanten  

på NTC, hvor denne nu spiller en mere aktiv rolle i den daglige  

træning, samt har det overordnede ansvar for NTC. Til at udføre 

den daglige træning er der to gruppetrænere og to assistenttrænere.  

De ugentlige træningspas fordeles mellem de fire personer og lands- 

træneren. Gruppetrænerne har ansvaret for planlægningen og ud-

førslen af de daglige programmer i samarbejde med landstræner  

og de to assistenttrænere.

Med den nye struktur har det været muligt at få flere forskellige 

kompetencer ind i teamet omkring NTC. Teamet er stærkt forankret 

i såvel svømmefagligviden, samt i viden og kompetencer på andre 

områder, som vi mener er medvirkende til at løfte niveauet hos vores 

svømmere på NTC.

Udover det daglige/ugentlige team, er der på NTC fortsat god støtte 

af ansatte eksperter i både Dansk Svømmeunion og Team Danmark 

samt andre eksterne samarbejdspartnere. Disse eksperter gør det 

muligt, at der kan arbejdes meget professionelt og vidensbaseret på 

hvert af eksperternes fagspecifikke områder. Dette giver muligheder 

for, at der med en stærk koordineret indsats kan skabes en individuel 

ramme for hver enkelt svømmer på NTC. På trods af denne individu-

elle tilgang til svømmerne, sætter vi stor værdi i et stærkt sammen-

hold, hvor vi lægger vægt på at arbejde ansvarligt med hver enkelt 

udøver, og at hver enkelt udøver tager ansvar for både fællesskabet 

og egne interesser.

NTC har fået en stærk sportslig start, hvor 10 ud af 11 svømmere 

kvalificerede sig til EM Kortbane i december 2019. Her bidrog NTC 

også flot til den samlede danske indsats i Glasgow, sammen med 

de øvrige svømmere fra forskellige nationale samt internationale 

træningsmiljøer.

LANDSTRÆNER

ASS. 
TRÆNERE

GRUPPE-
TRÆNERE

SVØMMERE
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DANSK SVØMMEUNION VIL UDVIKLE 
TALENTFULDE TRÆNINGSMILJØER
I løbet af det forgangne år er der kommet yderligere tre formaliserede 

partnerskaber til, så Sportsafdelingen med udgangen af 2019 har 

indgået formaliserede partnerskabsaftaler med 10 træningsmiljøer. 

Et generelt fokus i partnerskabsaftalerne er - ved hjælp af et godt 

og konstruktivt samarbejde med de lokale myndigheder - at styrke 

udvikling af viden og kompetencer i miljøerne (svømmere, trænere og 

ledere), samt at iværksætte fælles indsatser, som både kan styrke de 

enkelte træningsmiljøer og dansk svømmesport generelt.

Partnerskabsmodellen er meget fleksibel i tilgangen til samarbejdet 

med de forskellige partnere og træningsmiljøer, og efter to år er det i 

høj grad også erfaringen, at samspillet med partnerskabsklubberne 

i det daglige har vidt forskellig karakter, hvilket afspejler forskellige 

behov og organisationer. 

Der er pt. indgået partnerskabsaftaler med følgende klubber:

• Esbjerg Svømmeklub (Talentudviklingsmiljø)

• Gentofte Svømmeklub (Talentudviklingsmiljø)

• H2Odense (Talentudviklingsmiljø)

• Helsingør Svømmeklub (Talentudviklingsmiljø)

• Køge Svømmeklub (Talentudviklingsmiljø)

• Sigma Swim (High performance miljø)

• Slagelse Svømmeklub (Talentudviklingsmiljø)

• Svømmeklubben Triton Ballerup (Talentudviklingsmiljø)

• Vejle Svømmeklub (Talentudviklingsmiljø)

• Aalborg Svømmeklub (High performance miljø)

HIGH PERFORMANCE MILJØ
TALENTUDVIKLINGSMILJØ

VEJLE SVØMMEKLUB

ESBJERG SVØMMEKLUB

H2ODENSE

SLAGELSE SVØMMEKLUB

KØGE SVØMMEKLUB

SVØMMEKLUBBEN TRITON BALLERUP

GENTOFTE SVØMMEKLUB

SIGMA SWIM

AALBORG SVØMMEKLUB

HELSINGØR SVØMMEKLUB



28

DANSK SVØMMEUNION VIL HAVE FOKUS PÅ 
VIDEN, INNOVATION OG KOMPETENCE

Gennem de seneste år, har der været rettet et stigende fokus mod at 

styrke og videreudvikle både de uformelle og formelle muligheder 

for kompetenceudviklingen af trænere i dansk svømmesport. Både i 

omfang og indhold med afsæt i vores strategiske pejlemærke ’Viden, 

innovation og kompetence’.

Sportsafdelingens ambition er at øge den generelle anerkendelse af 

trænerfaget (professionen) – og ikke mindst at øge antallet af kompe-

tente trænere i den mangfoldighed af træningsmiljøer, der eksisterer 

i dansk svømning. Trænerne er et helt centralt omdrejningspunkt 

for den sportslig udvikling og trivsel i træningsmiljøet, og i samspil 

med trænernes arbejdsgivere i klubbernes ledelse, har vi en fælles 

interesse i at tilvejebringe muligheder for kompetenceudvikling - og 

opmuntre hinanden hertil.   

Sportsafdelingen har som seneste skud på stammen i 2019 præsen-

teret en model for arbejde med kompetenceprofiler for konkurrence-

svømmetrænere, som er at finde på svoem.dk. Modellen skal hjælpe 

klubber og trænere til at finde de rigtige match i ansættelsessitua-

tionen samt inspirere til en forsat udvikling og efteruddannelse af 

danske konkurrencesvømmetrænere. Samtidigt med kompetence-

modellen har vi lanceret en licens for konkurrencesvømmetrænere, 

som træder i kraft 1. august 2020. Trænerlicensen skal skabe en øget 

anerkendelse af danske svømmetrænere, samt skabe et incitament 

for klubberne til at uddanne og efteruddanne deres trænere, således, 

at trænerne altid er up-to-date med den nyeste viden på området, og 

dermed kan facilitere udviklingen af danske konkurrencesvømmere 

på den mest effektive og ansvarlige vis.

Sportsafdelingen har i 2019 uddannet 91 konkurrencesvømmetræ-

nere. Herunder 40 børnetrænere på den helt nye Børnetræneruddan-

nelse, som skal hjælpe med til, at flere børn får den bedst mulige start 

på deres karriere som konkurrencesvømmere, samt fastholde flere 

svømmere i de første år. 

De 91 trænere fordeler sig på følgende uddannelser:

Uddannelse Antal trænere

Børnetræneruddannelsen 40 trænere

Årgangstræneruddannelsen 38 trænere

Diplomtræneruddannelsen 7 trænere

Idrættens Trænerakademi 6 trænere

I alle partnerskabsaftaler, som Dansk Svømmeunion har indgået med 

en række svømmeklubber og kommuner, er uddannelse af klubbernes 

trænere et højt prioriteret indsatsområde. Vi har således i 2019 lavet 

uddannelsesplaner for alle klubbens konkurrencesvømmetrænere 

med tre af vores partnerskabsklubber.

Trænerdeltagelse ved landsholdenes internationale sportslige akti-

viteter giver, udover de vigtige funktioner trænerne løfter i samarbej-

det med de udtagne svømmere og samspillet med øvrige trænere og 

faglige eksperter, et væsentligt bidrag til den for dansk svømmesport 

så vigtige, løbende kompetenceudvikling af klubtrænerne i et inter-

nationalt perspektiv. 

Gennem 2019 har 28 forskellige trænere fra vores danske klub-

træningsmiljøer blevet tilbudt denne mulighed, ved at have været  

udtaget til internationale aktiviteter. 15 klubtrænere fra 11 forskel-

lige danske træningsmiljøer har således deltaget i landsholdsaktivi-

teter (mesterskaber, stævner og træningslejre) for seniorsvømmere, 

mens 13 trænere fra 10 forskellige danske træningsmiljøer har 

deltaget i landsholdsaktiviteter for juniorsvømmere.

Også i år skal der lyde en stor tak til alle, der på den måde velvilligt 

har bidraget med kompetencer, erfaringer og indsigt til dansk svøm-

nings landsholdsarbejde. Samtidig skal der lyde en stor tak til de  

klubber, der med deres accept af trænerudtagelserne altid bakker op 

om landsholdene via trænernes deltagelse.
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Træner Træningsmiljø Sportslige aktiviteter Hold

Anders Hansen Møller Gentofte Svømmeklub NM langbane Junior

Anders Jensen VAT-Copenhagen Event Euro Tour 
EM kortbane 

Senior

Bjarne Kragh Aarhus Swim EM Junior & EYOF Kick off 
Glasgow International Swim Cup
EM Junior
Euro Meet

Junior
Junior
Junior
Junior

Bo Jacobsen Esbjerg Svømmeklub Great Danes Tour
Great Danes Summer Meet
Holdkap projekt

Senior
Senior
Senior

Erik Gusstavsson Lyngby Svømmeklub Euro Meet
Glasgow International Swim Cup
EM Junior & EYOF Kick off

Junior
Junior
Junior

Eyleifur Johannesson Aalborg Svømmeklub Event Euro Tour 
Holdkap projekt

Senior 
Senior

Flemming Poulsen Sigma Swim Great Danes Tour 
Nordiske Senior Kortbane
Euro Meet
Glasgow International Swim Cup
EM Junior & EYOF Kick off
EM Junior
VM langbane

Senior
Senior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior

Johan Seistrup Vejle Svømmeklub Great Danes Tour Senior

Jon Langberg A6 Great Danes Tour
Event Euro Tour
World Team Tour
VM langbane
EM kortbane
Træningslejr Tyrkiet

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

Jonas Lundström Sigma Swim EM kortbane
Træningslejr Tyrkiet
Event Euro Tour
World Team Tour
VM langbane

Senior
Senior
Senior
Senior
Senior

Kasper Linddal Gentofte Svømmeklub Great Danes Tour
EM kortbane 
Glasgow International Swim Cup
EM Junior & EYOF Kick off
EM Junior

Senior
Senior
Junior
Junior
Junior

Lars Madsen Hørsholm Svømmeforening Great Danes Tour Senior

Lasse Iversen Sigma Swim Great Danes Summer Meet Senior

Mads Maj Triton Ballerup Great Danes Tour
Great Danes Summer Meet

Senior 
Senior

Magnus Højby Andersen Herlev Svømning Nordiske Senior Kortbane Senior

Marco Loughran Farum Svømmeklub VM langbane
Træningslejr Tyrkiet

Senior
Senior

Martin Hersom Hansen Startfællesskab GTI Glasgow International Swim Cup 
EM Junior & EYOF Kick off
EM Junior

Junior
Junior 
Junior

Mick Steen Nielsen Herlev Svømning EM kortbane
Euro Meet

Senior
Junior

Misja Klevstig Helsingør Svømmeklub NM langbane Junior

Neus González Crivillers Gentofte Svømmeklub Nordiske Junior Kortbane Junior

Niels-Jørgen Jørgensen Kvik Kastrup Nordiske Junior Kortbane Junior

Niklas Brix Startfællesskab GTI Nordiske Junior Kortbane Junior

Pernille Juel MK-31 NM langbane Junior

Rasmus Vilsgaard Hovedstadens Svømmeklub NM langbane
Nordiske Junior Kortbane

Junior
Junior

Søren Rasmussen Thisted Svømmeklub Great Danes Tour Senior
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tages justeringer og optimeringer på baggrund af den viden og de 

erfaringer, der oparbejdes.

I 2019 er der også blevet arbejdet med at udvikle og kvalitetssikre 

koncepterne for de nationale events. De nationale events omfatter de 

mesterskaber og stævner, som udbydes af Dansk Svømmeunion i et 

landsdækkende perspektiv. 

Endnu et nyt stævnekoncept - henvendt til de yngste konkurrence-

svømmere – har set dagens lys i 2019. Stævnerne kaldes Vest og Øst 

Børne Medleystævne og har til formål at understøtte de danske træ-

ningsmiljøers alsidige og medley-orienterede tilgang til denne alders-

gruppe. Der konkurreres for at opnå et på forhånd bestemt niveau for 

en samlet præstation i fem ud af seks discipliner, som stiller krav til 

alsidighed. Denne type konkurrence kaldes ‘Medley-kombinations-

konkurrence’. Referencen er den samme fra år til år, så svømmerne 

kan se udvikling gennem de fire år i børne- og årgangsgruppen. 

Svømmernes udvikling siden sidste år og efterårets regionsstævner 

er i fokus.

På baggrund af drøftelser i efteråret 2018 samt beslutninger på 

træningsnetværksmødet i efteråret 2018, blev der implementeret en 

række ændringer til mesterskaberne for junior- og senior-svømmere 

på langbane, som betød, at disse mesterskaber i 2019 blev afviklet 

med en række tilpasninger i forhold til 2018:

• DM Junior langbane som selvstændigt mesterskab blev  

afskaffet.

• Danish Open udvides fra fire til fem dage.

• Individuelle løb fra DM Junior langbane afvikles i forbindelse 

med Danish Open. Indledende afsnit afvikles i to afdelinger. 

Først 4-6 hurtigste heat i hvert løb, og derefter de resterende 

heat. Der indføres særlige kvalifikationskrav for juniorer.

• Holdkapløb fra DM Junior langbane afvikles i forbindelse  

med DM langbane om formiddagen, som afslutning på de 

indledende afsnit.

• Der indføres kvalifikationskriterier, jævnfør kravtidsmodellen 

til DM langbane åben klasse for alle tre juniorårgange.

Mange nye koncepter er implementeret i de nationale events gennem 

de seneste fire år, som alle tjener, som inspiration til udvikling af re-

gionale, lokale og klubbaserede stævner. Der er tale om medleykom-

bination, kategorier, holdstævner med sociale dimensioner. I det hele 

taget betragtes de nationale events som en dynamisk størrelse, hvor 

der til stadighed skal være opmærksomhed på fortsat videreudvik-

ling af eksisterende stævner og koncepter – dog uden, at de grund-

læggende præmisser fraviges.

SVØMMETIDER.DK
1. januar 2019 gik Svømmetider i luften og overtog rollen fra OCTO, 

som Dansk Svømmesports nye nationale tidsdatabase. OCTO havde 

løftet opgaven siden 2005. Målet med Svømmetider var - og er stadig 

- at samle de administrative funktioner, der er forbundet med tilmel-

ding til svømmestævner og afvikling heraf i et samlet brugervenligt 

system, som kan anvendes på alle moderne platforme, og hvor de 

grundlæggende funktioner kan anvendes på en smartphone eller 

tablet i svømmehallen. Ved udgangen af 2019 anvender 124 klubber 

Svømmetider i deres daglige arbejde.

Hen over 2019 er reglementer og bestemmelser bliver tilpasset til de 

muligheder, som Svømmetider tilbyder. Koblingen til aktivitetska-

lenderen på Dansk Svømmeunions hjemmeside er udviklet, og der 

er etableret samarbejde med repræsentanter for DGI’s landsdele og 

ParaSport Danmark således, at aktiviteter afviklet i deres regi også 

kan administreres i Svømmetider. 

Implementeringsfasen af Svømmetider er afsluttet ultimo 2019 

afsluttet, men Svømmetider vil også i årene fremover være et 

system i fortsat udvikling. Der er mange funktioner i støbeskeen, og 

erfaringen viser, at ønsker om tilføjelse af nye funktioner i systemet 

hele tiden kommer ind fra Svømmetiders mere end 1.500 engagerede 

brugere, som hver uge yder værdifulde bidrag i forhold til fejlrettelser 

og optimering af eksisterende funktioner.

DANSK SVØMMEUNION VIL HAVE 
FOKUS PÅ MANGFOLDIGHED AF 
SVØMMEKONKURRENCER
På Svømmesportens Dialogmøde i 2019 afvikledes en workshop ved-

rørende fremtidig udvikling af de nationale events. Mange forskellige 

holdninger og gode ideer kom frem – og der vil blive arbejdet videre 

på nogle af dem i de kommende år.

Input fra workshoppen er efterfølgende drøftet i Stævneudvalget, 

hvor det blev konkluderet, at der ikke er nogen ’brændende platform’ 

under vores mesterskabsstruktur i forhold til at foretage radikale 

ændringer af strukturen på nuværende tidspunkt. Der vil naturligvis 

fortsat være behov for en dynamisk tilgang, hvor der løbende fore-
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FACILITETER – BEDRE FYSISKE 
RAMMER FOR SVØMNING OG 
VANDAKTIVITETER

DANSK SVØMMEUNION VIL INDSAMLE 
VIDEN PÅ FACILITETSOMRÅDET

Der er i årets løb igangsat flere spændende projekter på facilitets-

området. Vi har på de indre linjer arbejdet med at forbedre de data, 

vi har omkring faciliteterne i Danmark. Vi har på tværs af forskellige 

datakilder et godt billede af funktionaliteten i de forskellige facili-

teter, men det er i øjeblikket svært at skabe et overblik over denne 

viden. Det er målsætningen, at vi fremadrettet kan kombinere data 

fra Svømmetider.dk og facilitetsdatabasen - og dermed give et meget 

mere nuanceret billede af de danske svømmefaciliteter.    

DANSK SVØMMEUNION VIL SØGE 
SAMARBEJDSPARTNERE PÅ 
FACILITETSOMRÅDET
Dansk Svømmeunion ser frem til, at vi i de kommende år skal 

sam arbejde med Lokale og Anlægsfonden og Svømmebadsteknisk-

forening om projektet ’Faciliteter til danskernes svømme- og 

vand kultur’. Der er tale om et to-årigt partnerskab, som skal sikre 

omfattende viden om, hvad der skal til for at understøtte trends og 

behov for fremtidens svømmevaner og svømmeanlæg. Idrættens 

Analyseinstitut og Norges Tekniske Universitet kommer til at  

bidrage med vigtige delundersøgelser, så vi samlet set bliver klogere 

på området, og dermed bedre kan rådgive kommunerne om, hvad de 

bør bygge i fremtiden.
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RESPEKT FOR VAND

SKOLESVØMNING FOR ALLE
I 2019 har vi i samarbejde med Forsknings- og Innovationscenter 

for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) og Professionshøjskolerne 

igangsat en proces gennem en række workshops, som skal lede frem 

til en anbefaling af revidering af svømmelæreruddannelsen og den 

dertilhørende bekendtgørelse. Med den genererede viden fra Alle skal 

lære at svømme-projektet samt opdateringer på Moderne Svømning, 

har vi en klar interesse i at skulle ud på skolerne - og dermed være en 

central del af dagsordenen.  

FORTSAT OPNÅ VIDEN OM DANSKERNES 
SVØMMEFÆRDIGHEDER

Vi vil sammen med Syddansk Universitet forsat have fokus på at 

undersøge emner, der kan gøre os klogere på de udfordringer, der i 

forhold til at gøre endnu flere danskere fortrolige i og omkring vand. 

Der er særligt en række spørgsmål, der udspringer af ’Alle skal lære 

at svømme’-projektet, hvor vi fortsat har brug for mere viden. I 2019 

udgav vi således ’Status på svømmeundervisningen i folkeskolen’. 

Rapporten viser, at kun 79% af alle danske skolebørn modtager sko-

lesvømning, hvilket betyder, at vi fortsat har en væsentlig udfordring 

at arbejde videre med. Herudover, giver rapporten indsigt i organise-

ringen og den praktiske udførsel af undervisningen, der forhåbentligt 

kan være med til at inspirere på tværs af kommunerne.

INTERESSEVARETAGELSE OG 
KOMMUNIKATION

Vi har sammen med TrygFonden besluttet at opprioritere dette områ-

de i den kommende periode. Med ’Alle skal lære og svømme’-projektet 

er der opbygget et fantastiske fundament, der nu i høj grad skal ud til 

den enkelte kommune og skole for at komme i anvendelse. Der skal 

fokus på skolesvømningen og de mange måder, hvorpå det er muligt 

at give de danske skolebørn god svømmeundervisning, så endnu flere 

bliver svømmeduelige i fremtiden. 

Co
py

ri
gh

t: 
M

ic
ha

el
 V

ie
nø



34

FORTSAT ARBEJDE PÅ AT OPBYGGE EN 
LIVREDNINGSKULTUR I DANMARK

Dansk Svømmeunion og TrygFonden forsøger at skabe øget inte-

resse for livredning, som job, fritidsaktivitet og aktivitet i skolen. 

Livredningsaktiviteter skal være nemt tilgængelige for befolkningen 

og svømmeskoler, derfor er forsøgsordningen med livredningstårne 

i svømmehallerne samt det trykte ‘tag ned fra hylden’-materiale, 

AquaSafe, indeholdende livredningsøvelser til børn, blevet udviklet 

og afprøvet i 2019. 

Med ønsket om øget aktivitet i vandet, følger dertil også en indsats 

for at dette sker i betryggende rammer ude på skoler, i svømme-

haller og ved åbent vand. I 2019 er vores etablerede prøve, Bassin 

Livredderprøven steget med 2%, og vores nyere prøve, Åbent vand 

Underviserprøve steget med hele 48%.

I april blev DM i Bassinlivredning afholdt. På grund af problemer med 

indeklima og ombygning af Bellahøj Svømmestadion var stævnet 

rykket til Lyngby Svømmehal, som kunne træde til med kort varsel. 

På trods af ændring af lokation kort forinden stævnestart, lod delta-

gerne og de frivillige sig ikke påvirke heraf, og alle var med til at gøre 

det til et godt stævne med en masse hurtig livredning.

I august blev stranden ved siden af færgeindsejlingen i Rødby om-

dannet til en flot arena for DM i Havlivredning. Dette takket være  

den lokale arrangør Lolland Falster Livredderklub og Dansk Svømme- 

unions Livredningsudvalg. Dagen var prydet med sol, varme og  

masser af skumsprøjt og viste med tydelighed, at livredning er for 

alle, da de yngste udøvere her havde mulighed for at få nogle glimt  

af Nordens bedste livreddere. 

Alle skal kunne svømme 
og redde sig selv.

Flere skal kunne redde  
andre og have bedre  
vandkompetencer.

Undervisning i livredning  
skal være et naturligt til-
bud i skoler og foreninger.

Flere skal være spyd- 
spidser/ambassadører  
for livredningssagen.

AMBITIONER
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LIVREDDERAKADEMI

I slutningen af skolernes sommerferie, blev det tredje forløb af 

LivredderAkademi afholdt. Her fik Akademideltagere rig mulighed 

for at afprøve livredningens mange facetter; sikkerhed, leg og sport 

i henholdsvis Køge Bugt Strandpark, Havnebadet Fisketorvet og 

TrygFonden Kystlivredning Uddannelsescenter. Disse forskellige ele-

menter gav mulighed for at inspirere deltagerne til at tage en masse 

livredning med hjem til klubberne. Igen i år var der flot repræsenta-

tion fra akademisternes ledere på tredje dagen, som fik et indblik i, 

hvad deres undervisere havde opnået af nye kompetencer. De fik også 

selv mulighed for at deltage aktivt i undervisningen på stranden.

I de tre år LivredderAkademiet har været gennemført har der været 

50 deltagere på akademiet. De kommer fra 21 forskellige svømme- og 

livredningsklubber. Hermed er der klubber, som gerne sender flere 

deltagere af sted og har flere årgange af akademister. Dette sikrer 

et godt samarbejde hjemme i klubberne omkring implementering af 

livredningsøvelserne.

TRYGFONDEN KYSTLIVREDNING

SÆSON 2019
Vores livreddere begyndte så småt deres sæson i midten af maj, da 

de var på vagt ved havnebadene i København (Island Brygge og 

Fisketorvet). Havnebadene i København er ligeledes dem, som slutter 

sæsonen sidst, da der er livreddere på vagt frem til 15. september. 

Aarhus Havnebad havde åbent fra 1. juni og frem til 31. august.

De øvrige strandposter åbnede i år 28. juni og lukkede ned igen  

21. august. Alle poster havde åbent mellem kl. 10 og 18 – alle ugens 

dage.

I 2019 var Den Permanente (i Aarhus) lukket for badning på grund af 

renovering - og derfor var der heller ingen livreddere på vagt.

NYT TÅRN I ’FAMILIEN’
I 2019 åbnede en ny livredderpost på Thorsminde Strand ved 

Vesterhavet. Der er nu 37 forskellige livredderposter spredt udover 

Danmarkskortet. Holstebro Kommune har i mange år ansøgt om at 

få livreddertårn på stranden, og i 2019 blev de endelig godkendt og 

indlemmet i ’familien’.

15
DELTAGERE

12
KLUBBER

Livredningsudstyr for

14.000  
KR. VED DELTAGELSE

Afholdes næste gang

4.-8.  
 AUGUST 2020
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LIVREDDERPATRULJEN
LivredderPatruljerne fra TrygFonden Kystlivredning besøgte i 2019 

mere end 45 forskellige strande. Patruljerne kørte rundt i uge 27 – 32 i 

skolernes ferie. Patruljerne besøgte også 10 forskellige svømmeklub-

ber, der afholdt Aqua Camps i uge 27 og 32. Desuden var patruljerne 

også en del af Sanddagen i Ishøj, Folkemødet på Bornholm, åbningen 

af Experimentarium i Hellerup, Aqtive Days i Korsør, DM i Havliv-

redning på Rødby Strand og sidst, men ikke mindst ved TrygFonden 

Christiansborg Rundt i København.

SÆSON 2019 I TAL
TrygFonden Kystlivrednings livreddere holder ikke kun skarpt øje 

med badegæsterne, de registrerer ligeledes de aktioner, de udfører 

gennem livredningssæsonen. Nedenstående tal viser diverse aktio-

ner gennem de sidste elleve år:

TRYGFONDEN KYSTLIVREDNING OG UNGDOMSØEN
Ude midt i Øresund ligger det tidligere Middelgrundsfort, som i 2015 

blev købt af fonden Ungdomsøen. Midlerne til købet kommer fra 

adskillige andre fonde i Danmark. Visionen for Ungdomsøen er, at 

den skal være platform for de næste generationers vigtigste sam-

fundsbevægelser samt styrke generationer af unge i at være aktive, 

engagerede og nysgerrige mennesker, som tager ansvar for hinanden, 

fællesskabet og udviklingen af vores samfund. Forudgående for 

den officielle åbning af øen 24. august 2019, havde TrygFonden 

Kystlivredning selvfølgelig hjulpet med sikkerheden i henhold til 

alt det vand, som omgiver øen. Dette i form af sikkerhedsvurdering, 

redningsstiger og redningskranse i havnen. På åbningsdagen var der 

livredder på vagt for at passe på de mange gæster, og fremadrettet vil 

der blive tilbudt en Åben Vand Underviserprøve til de ledere, der har 

ansvaret for øen.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

50 38 27 24 26 31 27 16 13 52 12

1553 1922 1193 2302 4472 3597 1898 1991 918 5151 2447

600 600 669 2414 2877 4930 2825 2382 2015 6070 3840

11606 21997 24874 31474 42270 52202 55860 45349 48817 77082 61181

13809 24557 26763 36214 49645 60760 60610 49738 51763 88355 67480

Note:  Røde aktioner = livreddende,  gule aktioner = førstehjælp,  grønne aktioner = forebyggende,  blå aktioner = oplysende

Co
py

ri
gh

t: 
M

ic
ha

el
 V

ie
nø



37

Co
py

ri
gh

t: 
M

ic
ha

el
 V

ie
nø

LIVREDDERTÅRN I SVØMMEHALLER

TEST AF NYT LIVREDDERTÅRN
I efteråret er der sammen med TrygFonden testet et nyt livreddertårn 

med udstyr til at træne og lege livredning i svømmehaller. Formålet 

med konceptet er at gøre det mere tilgængeligt at lege og træne 

livredning - og derigennem udvikle livredningskultur. Ni anlæg er 

blevet udvalgt, og der er produceret tre testtårne. Hvert tårn med 

udstyr har været på turné i tre anlæg, en måned hvert sted i perioden 

oktober - december.

Placering af testanlæg

Esbjerg Svømmestadion Danmark

Gladsaxe Svømmehal

Herning Bad og Svømmehal

Hillerød Svømmehal

Kildeskovshallen

Køge Svømmeland

Lyngby SvømmehalIkast Svømmecenter

Vandkulturhuset i DGI Byen København

Med personalet i testanlæggene er der hvert sted afviklet works-

hops med undervisning i, hvordan tårnet og udstyret bruges, samt 

hvordan konceptet kan give flere danskere mulighed for at lege og 

træne livredning. Efter hver workshop er der afviklet et offentligt 

lanceringsevent med deltagelse af lokale politikere, presse og børn 

fra klub- eller skolesvømning. Anlæggets livredder har åbnet tårnet 

med en spand vand, og sammen med landsholdssvømmere og livred-

dere fra TrygFonden Kystlivredning er der afviklet aktiviteter for de 

fremmødte børn.

Tilbagemeldingerne fra testanlæggene er meget positive, og obser-

vationer af brugen af konceptet viser, at brugerne er meget glade 

for muligheden for at kunne lege og træne livredning. En væsentlig 

faktor, for at brugerne i anlæggene tager udstyret i brug er, at liv-

redderne i hallen agerer som ambassadører. Det er en vigtig læring 

i videreudviklingen af konceptet. Det forventes, at TrygFonden vil 

donere 15 tårne med udstyr i 2020. 

Indvielse af Livreddertårn i Ikast Svømmehal
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TAK FOR 2019

Årsberetningen er hermed slut - og en særlig tak skal lyde til alle de 

gode folk, organisationer og virksomheder, som vi har samarbejdet 

med i 2019.

De frivilliges opbakning står stærkest. Uden alle de frivillige i svøm-

meklubberne og i Dansk Svømmeunions arbejdsgrupper og udvalg, 

ville vi slet ikke kunne opnå det enorme output, som Dansk Svømme- 

union leverer til omverdenen. Alle de børn, som klubberne lærer  

at svømme og redde liv, er en stor social opgave, der løftes hvert år.  

Vi ville ikke kunne være samfundsnyttig uden alle de frivillige.

Der skal endeligt lyde en speciel stor tak til TrygFonden, som vi har 

arbejdet sammen med i over 20 år, og som har stået last og brast med 

os i gode tider - og i knap så gode tider.
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BILAG
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BILAG 1
Afholdte kurser i perioden 2015-2019

0 10 20 30 40 50 60 70

Aqua+ Akademi

Børnetrænerkursus

Diplomtræneruddannelse - SVØM specialf.del

ERC BLS/AED - Provider Erhvervslivredderdommer

ERC BLS/AED - Instruktør - E-dommer

ERC BLS/AED - Instruktør - Åbent Vand

ERC Provider - Åbent Vand

ERC-instruktør og Livredderdommerkursus

Erhvervslivredder Dommerseminar

Hjælpeinstruktørkursus - i samarb. m/DGI

Kommercielle kurser

Livredderakademi

Livredderdommerseminar

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 5a - mesterskabsspeaker

Modul 6

Modul 7

Start2crawl

Svømningens Grunduddannelse i samarb.m/DGI

Svømningens Træneruddannelse

Idrættens Træner Akademi

WinGrodan I

WinGrodan II

Åbent Vand livredderdommer

Åbent Vand officialkursus

Åbent Vand Underviserprøve

Årgangstrænerkursus

Kurser 2015-2019

2019 2018 2017 2016 2015

  2019
  2018
  2017
  2016
  2015

Årgangstrænerkursus 

Åbent Vand Underviserprøve

Åbent Vand officialkursus

Åbent Vand livredderdommer

WinGrodan II

WinGrodan I

Idrættens Træner Akademi

Svømningens Træneruddannelse

Svømningens Grunduddannelse i samarb.m/DGI

Start2crawl

Modul 7

Modul 6

Modul 5a - mesterskabsspeaker

Modul 5

Modul 4

Modul 3

Modul 2

Modul 1

Livredderdommerseminar

Livredderakademi

Kommercielle kurser

Hjælpeinstruktørkursus - i samarb. m/DGI

Erhvervslivredder Dommerseminar

ERC-instruktør og Livredderdommerkursus

ERC Provider - Åbent Vand

ERC BLS/AED - Instruktør - Åbent Vand

ERC BLS/AED - Instruktør - E-dommer

ERC BLS/AED - Provider Erhvervslivredderdommer

Diplomtræneruddannelse - SVØM specialf.del

Børnetrænerkursus

Aqua+ Akademi
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BILAG 2
Besøgstal på hjemmesider samt udviklingen på de sociale medier i 2019

Side/profil Indhold Målgruppe Likes

Facebook

Dansk Svømmeunion Primært informationer om møder, 
kurser og øvrige aktiviteter 

Svømmeklubber og klubbers  
medlemmer, frivillige, andre idræts-
organisationer

Fra 2.095 likes primo 2019 til 2.517  
likes ultimo 2019

SvømmeSport Primært historier om dansk high 
performance svømning, åbent vand  
og konkurrencelivredning

Alle med interesse for svømmesport 
(klubber og medier)

Fra 13.101 likes primo 2019 til 13.231 
likes ultimo 2019 

TrygFonden Christiansborg Rundt Billetsalg og den gode deltager-
oplevelse

Deltagere, sponsorer og  
samarbejdspartnere

Fra 9.031 likes primo 2019 til 9.336 
likes ultimo 2019

Openwater Alt om åbent vand i Dansk Svømme-
unions regi

Åbent vand-svømmere og svømme-
klubber samt motionister generelt.

Fra 2.123 likes primo 2019 til 2.408 
likes ultimo 2019

Instagram

Dansk Svømmeunion Billeder af elite og bredde – både 
events og aktiviteter. 
Indhold fra SvømmeSport og Dansk 
Svømmeunions Facebook

Alle med interesse for svømmesport Fra 2.574 følgere primo 2019 til 3.141 
følgere ultimo 2019

Twitter

Dansk Svømmeunion Pressemeddelelser og markante 
organisatoriske nyheder

Primært pressen, politikere, beslut-
nings-tagere og meningsdannere

Fra 538 følgere primo 2019 til 583 
følgere ultimo 2019

Hjemmesider Indhold Målgruppe Besøg / Unikke besøg

www.svoem.org Praktiske informationer, udvalg 
og afdelinger, regler og politikker, 
aktivitetskalender, information om 
breddeaktiviteter og om de sportslige 
discipliner

Svømmeklubber og klubbers  
medlemmer, frivillige, andre idræts-
organisationer

533.347 / 205.083

www.svoem.dk Primært historier om dansk high 
performance svømning, åbent vand  
og konkurrencelivredning

Alle med interesse for svømmesport 
(klubber og medier)

141.880 / 54.345

BILAG 3
Medlemsudvikling i tal for Dansk Svømmeunion i perioden 2001-2018 (kilde: DIF)

Medlemstal Medlemsvækst Medlemsvækst % Indbyggere Medlemsandel

2001 121.828 5.406.632 2,2533 %

2002 122.924 1.096 0,90 % 5.406.632 2,2736 %

2003 128.197 6.273 4,29 % 5.406.632 2,3711 %

2004 127.882 -315 -0,25 % 5.406.632 2,3653 %

2005 124.976 -2.907 -2,27 % 5.406.632 2,3115 %

2006 126.218 1.243 0,99 % 5.420.866 2,3284 %

2007 126.847 629 0,50 % 5.433.329 2,3346 %

2008 123.451 -3.396 -2,68 % 5.475.791 2,2545 %

2009 124.366 915 0,74 % 5.511.461 2,2565 %

2010 136.588 12.222 9,83 % 5.534.738 2,4678 %

2011 146.103 9.515 6,97 % 5.560.628 2,6275 %

2012 155.930 9.827 6,72 % 5.580.500 2,7994 %

2013 170.639 14.709 9,43 % 5.634.437 3,0285 %

2014 178.047 7.408 4,34 % 5.627.235 3.1245 %

2015 183.204 5.157 2,82 % 5.707.251 3,2114 %

2016 184.717 1.513 0.82 % 5.731.342 3.2298 %

2017 185.130 413 0.22 % 5.778.750 3.2003 %

2018 189.977 4.847 2.61 % 5.806.100 3.2720 %
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BILAG 4
Medlemsudvikling i tal for sportslige discipliner i perioden 2009-2018  (kilde: DIF) 

Kunstsvømning Udspring Livredning Vandpolo

2009 155 780 1327 1636

2010 303 725 1326 1753

2011 232 569 1787 1688

2012 243 817 1381 1686

2013 254 943 1213 1567

2014 274 1071 1255 1789

2015 288 1413 1627 1766

2016 1125 2308 1812

2017 1059 1216 1624

2018 1027 1480 1502

BILAG 5
Oversigt over udviklingen af AquaCamps i perioden 2006-2019
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BILAG 6
Oversigt over udviklingen i antal deltagere i Den Store Svømmedag 2003-2019

Oversigt over udviklingen i antal arrangementssteder i Den Store Svømmedag 2003-2019

Antal deltagere
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BILAG 7
Deltagerudviklingen for åbent vand-arrangementer i perioden 2006-2019

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fjordsvøm - Vejle 150 200 200 350 460 478 503 518 490 363 281 259 168 0

Odense Open Water 70 70

Amager Open Water 17 70 115 135 135 157 162 201 226 230 202 199 203 217

Christiansborg Rundt 260 500 600 1.000 1.100 1.081 1.105 2.040 2.502 2.971 3.306 3.656 3.747 3.979

Krüger Stafetten 160 212 148 340 356 252 340 420 445 440

Silkeborg Open Water 25 50 60 100 79 106 101 109 106 89 54

Limfjordskrydseren 200 220 250 232 292 301 364 356 312 305 276 269 242

Randers Open Water 135 160 172 217 242 296 400 393 373 305 355 334

Vikinge Svøm - Roskilde 110 175 217 202 257 0 263 218 193 189 192

Holstebro Open Water 50 70 70 78 69 35 0 0 0

Open Water - Testsvømning 79 120 215 113 0 0

Århus Open Water 38 51 48 41 100 68 83 75 57 66

Esrum Open Water 240 253 300 201 193 245 275 270 209 118

Palmestranden Open Water 79 88 120 0 0

Herning Open Water 75 0 0 98 140 108 119 87

Rold Skov Open Water 100 115 99 193 186 196 153 132

Race by the Sculpture, Aarhus 156 166 151 134 106

Kolding Open Water 77 74 0 0

Sønderjysk Open Water 57 43 153 80

Sønderjysk Fjordcrossing 51 44

Mariagerfjord Open Water 91 0 0 0

Bro til Bro 48 76

Sorø Sø Svøm 85 82

DM/NM Open Water 126 48 89

522 1040 1320 2125 2921 3136 3533 5198 5339 5852 6073 6278 6095 61082006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 År I alt Øvrige OW events TF CBR
Fjordsvøm - Vejle 150 200 200 350 460 478 503 518 490 363 281 259 168 0 2006 522
Odense Open Water 70 70 2007 1.040
Amager Open Water 17 70 115 135 135 157 162 201 226 230 202 199 203 217 2008 1.320
Christiansborg Rundt 260 500 600 1.000 1.100 1.081 1.105 2.040 2.502 2.971 3.306 3.656 3.747 3.979 2009 2.125
Krüger Stafetten 160 212 148 340 356 252 340 420 445 440 2010 2.921
Silkeborg Open Water 25 50 60 100 79 106 101 109 106 89 54 2011 3.136
Limfjordskrydseren 200 220 250 232 292 301 364 356 312 305 276 269 242 2012 3.533
Randers Open Water 135 160 172 217 242 296 400 393 373 305 355 334 2013 5.198
Vikinge Svøm - Roskilde 110 175 217 202 257 0 263 218 193 189 192 2014 5.589
Holstebro Open Water 50 70 70 78 69 35 0 0 0 2015 5.852
Open Water - Testsvømning 79 120 215 113 0 0 2016 6.073
Århus Open Water 38 51 48 41 100 68 83 75 57 66 2017 6.278
Esrum Open Water 240 253 300 201 193 245 275 270 209 118 2018 6.095
Palmestranden Open Water 79 88 120 0 0 2019 6.108
Herning Open Water 75 0 0 98 140 108 119 87
Rold Skov Open Water 100 115 99 193 186 196 153 132
Race by the Sculpture, Aarhus 156 166 151 134 106
Kolding Open Water 77 74 0 0
Sønderjysk Open Water 57 43 153 80
Sønderjysk Fjordcrossing 51 44
Mariagerfjord Open Water 91 0 0 0
Bro til Bro 48 76
Sorø Sø Svøm 85 82
DM/NM Open Water 126 48 89
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 År I alt Øvrige OW events TF CBR

Fjordsvøm - Vejle 150 200 200 350 460 478 503 518 490 363 281 259 168 0 2006 522
Odense Open Water 70 70 2007 1.040
Amager Open Water 17 70 115 135 135 157 162 201 226 230 202 199 203 217 2008 1.320
Christiansborg Rundt 260 500 600 1.000 1.100 1.081 1.105 2.040 2.502 2.971 3.306 3.656 3.747 3.979 2009 2.125
Krüger Stafetten 160 212 148 340 356 252 340 420 445 440 2010 2.921
Silkeborg Open Water 25 50 60 100 79 106 101 109 106 89 54 2011 3.136
Limfjordskrydseren 200 220 250 232 292 301 364 356 312 305 276 269 242 2012 3.533
Randers Open Water 135 160 172 217 242 296 400 393 373 305 355 334 2013 5.198
Vikinge Svøm - Roskilde 110 175 217 202 257 0 263 218 193 189 192 2014 5.589
Holstebro Open Water 50 70 70 78 69 35 0 0 0 2015 5.852
Open Water - Testsvømning 79 120 215 113 0 0 2016 6.073
Århus Open Water 38 51 48 41 100 68 83 75 57 66 2017 6.278
Esrum Open Water 240 253 300 201 193 245 275 270 209 118 2018 6.095
Palmestranden Open Water 79 88 120 0 0 2019 6.108
Herning Open Water 75 0 0 98 140 108 119 87
Rold Skov Open Water 100 115 99 193 186 196 153 132
Race by the Sculpture, Aarhus 156 166 151 134 106
Kolding Open Water 77 74 0 0
Sønderjysk Open Water 57 43 153 80
Sønderjysk Fjordcrossing 51 44
Mariagerfjord Open Water 91 0 0 0
Bro til Bro 48 76
Sorø Sø Svøm 85 82
DM/NM Open Water 126 48 89
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 År I alt Øvrige OW events TF CBR
Fjordsvøm - Vejle 150 200 200 350 460 478 503 518 490 363 281 259 168 0 2006 522
Odense Open Water 70 70 2007 1.040
Amager Open Water 17 70 115 135 135 157 162 201 226 230 202 199 203 217 2008 1.320
Christiansborg Rundt 260 500 600 1.000 1.100 1.081 1.105 2.040 2.502 2.971 3.306 3.656 3.747 3.979 2009 2.125
Krüger Stafetten 160 212 148 340 356 252 340 420 445 440 2010 2.921
Silkeborg Open Water 25 50 60 100 79 106 101 109 106 89 54 2011 3.136
Limfjordskrydseren 200 220 250 232 292 301 364 356 312 305 276 269 242 2012 3.533
Randers Open Water 135 160 172 217 242 296 400 393 373 305 355 334 2013 5.198
Vikinge Svøm - Roskilde 110 175 217 202 257 0 263 218 193 189 192 2014 5.589
Holstebro Open Water 50 70 70 78 69 35 0 0 0 2015 5.852
Open Water - Testsvømning 79 120 215 113 0 0 2016 6.073
Århus Open Water 38 51 48 41 100 68 83 75 57 66 2017 6.278
Esrum Open Water 240 253 300 201 193 245 275 270 209 118 2018 6.095
Palmestranden Open Water 79 88 120 0 0 2019 6.108
Herning Open Water 75 0 0 98 140 108 119 87
Rold Skov Open Water 100 115 99 193 186 196 153 132
Race by the Sculpture, Aarhus 156 166 151 134 106
Kolding Open Water 77 74 0 0
Sønderjysk Open Water 57 43 153 80
Sønderjysk Fjordcrossing 51 44
Mariagerfjord Open Water 91 0 0 0
Bro til Bro 48 76
Sorø Sø Svøm 85 82
DM/NM Open Water 126 48 89
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 År I alt Øvrige OW events TF CBR
Fjordsvøm - Vejle 150 200 200 350 460 478 503 518 490 363 281 259 168 0 2006 522
Odense Open Water 70 70 2007 1.040
Amager Open Water 17 70 115 135 135 157 162 201 226 230 202 199 203 217 2008 1.320
Christiansborg Rundt 260 500 600 1.000 1.100 1.081 1.105 2.040 2.502 2.971 3.306 3.656 3.747 3.979 2009 2.125
Krüger Stafetten 160 212 148 340 356 252 340 420 445 440 2010 2.921
Silkeborg Open Water 25 50 60 100 79 106 101 109 106 89 54 2011 3.136
Limfjordskrydseren 200 220 250 232 292 301 364 356 312 305 276 269 242 2012 3.533
Randers Open Water 135 160 172 217 242 296 400 393 373 305 355 334 2013 5.198
Vikinge Svøm - Roskilde 110 175 217 202 257 0 263 218 193 189 192 2014 5.589
Holstebro Open Water 50 70 70 78 69 35 0 0 0 2015 5.852
Open Water - Testsvømning 79 120 215 113 0 0 2016 6.073
Århus Open Water 38 51 48 41 100 68 83 75 57 66 2017 6.278
Esrum Open Water 240 253 300 201 193 245 275 270 209 118 2018 6.095
Palmestranden Open Water 79 88 120 0 0 2019 6.108
Herning Open Water 75 0 0 98 140 108 119 87
Rold Skov Open Water 100 115 99 193 186 196 153 132
Race by the Sculpture, Aarhus 156 166 151 134 106
Kolding Open Water 77 74 0 0
Sønderjysk Open Water 57 43 153 80
Sønderjysk Fjordcrossing 51 44
Mariagerfjord Open Water 91 0 0 0
Bro til Bro 48 76
Sorø Sø Svøm 85 82
DM/NM Open Water 126 48 89
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BILAG 8
Deltagerudviklingen for Aquaclinic i perioden 2014-2019

Arrangementssted Antal deltagere

2011 Klarskovgaard - Korsør 77 deltagere

2012 Hotel Ny Skovlund - Holstebro 84 deltagere

2013 Idrættens Hus – Brøndby* 144 deltagere

2014 Hotel Propellen – Billund* 111 deltagere

2015 Hotel Sørup Herregaard - Ringsted 84 deltagere

2016 Vejen Idrætscenter - Vejen 99 deltagere

2017 Idrættens Hus - Brøndby 73 deltagere

2018 Vejen Idrætscenter - Vejen 69 deltagere

2019 Idrættens Hus - Brødnby 53 deltagere

*I 2013 og 2014 var der et lederspor på årets Aquaclinic
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BILAG 9
Kort over fatale drukneulykker i 2017 

Otte ulykker på bopæl (for eksempel badekar eller brønde) er udeladt. 

Gns. 2001 - 2010 2011 2012 20123 2014 2015 2016 2017 I alt

Ulykke 66,8 43 57 48 59 34 45 51 1005

Selvmord 40,4 28 32 36 34 38 23 25 620

Ubestemt* 112,1 7 15 5 7 10 7 7 180

I alt 119,3 78 78 104 89 101 82 75 1.805

Tabel 1: Druknedødsfald i Danmark i perioden 2001 - 2017, opdelt på dødsmåde og år

Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her, som personer med fast bopæl i Danmark, mens udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 
*Ubestemt inkluderer i alt 6 drab.
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Tabeller og figurer 
 

Druknedødsfald i Danmark 2001-2017 · Statens Institut for Folkesundhed 28 

Tabeller og figurer 

Figur 1: Kort over fatale drukneulykker i 2017
 

 
Otte ulykker på bopæl (for eksempel badekar eller brønde) er udeladt.

 
Tabel 1. Danskere døde som følge af drukning i udlandet i 2017

Norge
Mal-

lorca

Fuerte-

ven-

tura

St. 

Croix

Pa-

nama

1 2 1 1 1 
Kilde: SOS international, samt TrygFondens og Rådet for Større Badesikkerheds presseklip  
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Alder Gns. 2001 - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I alt

0 - 4 1,2 2 1 1 2 0 0 0 1 18

5 - 14 2,9 0 0 0 0 1 0 1 2 30

15 - 24 6,0 1 4 1 4 1 2 1 6 74

25 - 34 4,3 2 4 4 4 4 3 3 4 67

35 - 44 7,4 3 6 11 3 6 3 4 2 105

45 - 54 14,6 12 8 18 9 16 3 12 12 221

55 - 64 15,7 9 7 11 9 15 7 6 4 209

65 - 74 9,2 7 6 10 13 11 8 10 16 164

75+ 6,7 12 7 1 4 5 7 8 4 108

Uoplyst 0,9 0 0 0 0 0 1 0 0 9

I alt 68,9 48 43 57 48 59 34 45 51 1005

Tabel 2: Druknedødsfald i Danmark i perioden 2001 - 2017, opdelt på aldersgrupper og år

Tabel 2 omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her, som personer med fast bopæl i Danmark, mens udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere.

BILAG 10
Oversigt over Members 1st klubber, 

24 stk.

MK31
SVØMMEKLUBBEN COPENWATER

HELSINGØR SVØMMEKLUB

GENTOFTE SVØMMEKLUB

AARS SVØMMEKLUB

HØRSHOLM SVØMMEFORENING

FREDERIKSHAVN SVØMMEKLUB

HORSENS SVØMMEKLUB

HOG SVØMNING

LSI-SVØMMEKLUB

HAMMEL GF SVØMNING

IF JARL ARDEN SVØMNING

JGI-SWIM

KØGE SVØMMEKLUB

NORD-ALS SVØMMEKLUB

SILKEBORG SVØMMEKLUB

SVØMMEKLUBBEN SØNDERBORG

SHS-STEVNS

STØVRING SVØMMEKLUB – PINGVINEN

RINGE SVØMME-KLUB

VILDBJERG SVØMMEKLUB

VIBORG SVØMMEKLUB

LYNGBY SVØMMEKLUB
GLADSAXE SVØM
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TILLÆG: INTERNATIONALE 
SPORTSLIGE RESULTATER 

SVØMNING 
EUROPÆISKE JUNIOR MESTERSKABER 2019 

SAMMENFATNING AF RESULTATER:

Antal svømmere 20 (8 drenge og 12 piger)

Antal starter 72 (72 individuelle starter og 0 holdkapstarter)

Antal personlige rekorder 19 svarende til 26 % af de individuelle starter
(Drenge: 14 svarende til 44 % - Piger: 5 svarende til 13 %)

Antal danske rekorder -

Antal danske juniorrekorder -

Antal semifinaler (top 16) 14 individuelle (9 ud af 20 svømmere sluttede i top-16 eller bedre)

Antal finaler (top 8) 4 (4 individuelle starter og 0 holdkapstarter)
Følgende svømmere kvalificerede sig individuelt til finaler:
- Elisabeth Sabroe Ebbesen
- Malthe Lindeblad
- Thea Blomsterberg

Antal medaljer -
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VERDENS MESTERSKABER JUNIOR 2019

SAMMENFATNING AF RESULTATER:

Antal svømmere 2 (0 drenge og 2 piger)

Antal starter 7 (7 individuelle starter og 0 holdkapstarter)

Antal personlige rekorder 4 svarende til 57 % af de individuelle starter

Antal danske rekorder -

Antal danske juniorrekorder 4 fordelt på 1 individuel svømmer:
 -  Thea Blomsterberg, 50 bryst, 0.31.82
 -  Thea Blomsterberg, 50 bryst, 0.31.70
 -  Thea Blomsterberg, 100 bryst, 1.09.05
 -  Thea Blomsterberg, 100 bryst, 1.08.61

Antal semifinaler (top-16) 2 individuelle (2 ud af 2 svømmere sluttede i top-16 eller bedre)

Antal finaler (top-8) 1 (1 individuel start og 0 holdkapstarter)
Følgende svømmere kvalificerede sig individuelt til finaler:
-  Thea Blomsterberg

Antal medaljer -

BEDSTE DANSKE PRÆSTATIONER

SVØMMER DISCIPLIN FINA POINT # PÅ IKKE RENSET LISTE # PÅ RENSET LISTE

Tobias B. Bjerg 100 Bryst 929 81 37

Julie Kepp Jensen 50 Ryg 928 86 39

Emilie Beckmann 50 Fly 910 167 75

Jeanette Ottesen 50 Fly 910 167 75

Pernille Blume 50 Fri 902 221 91

MEDALJER

SVØMMER DISCIPLIN MEDALJE

Emilie Beckmann 50 Fly Bronze

Jeanette Ottesen 50 Fly Bronze

Pernille Blume 50 Fri Bronze

4x50 Mix medley Bronze

4x50 Fri kvinder Bronze

Co
py

ri
gh

t: 
M

ic
ha

el
 Je

ns
en



50

FINA TROPHY POINT

KATEGORI POINT

Mænd 56

Kvinder 343

Mixed 34

Samlet 433

Placering 8

ØVRIG INFORMATION

PR-procent 37,93 %

Placering medaljer vægtet 17

Placering medaljer total 8

Antal finaler individuelt 9

Antal finaler holdkapper 3

Antal semifinaler 19

Nordiske rekorder 4

Danske rekorder 8

Danske junior rekorder 3

KONKURRENCELIVREDNING
LIVREDNING EM, RICCIONE, ITALIEN, 20. - 24.  SEPTEMBER 2019
Oceanwoman:

Katrine Zinck Leth-Espensen, Klampenborg SLS fik sølv.

Board Race:

Katrine Zinck Leth-Espensen, Klampenborg SLS fik sølv.

TRYGFONDEN KYSTLIVREDNING

COOLANGATTA GOLD, AUSTRALIEN, 13. OKTOBER 2019
Long Course (23 km surfski; 2,1 km løb; 3,5 km svømning;  

6 km board; 7,2 km løb):

Katrine Zinck Leth-Espensen, Anders Elbeck og Michael Iwersen 

gennemførte, som de første danskere nogensinde.

Short Course (10,5 km surfski; 2 km svømning; 3 km board;  

5,5 km løb):

Kirstine Friderichsen gennemførte, som første dansker nogensinde.

Short Course Mix:

Blev gennemført af Team TrygFonden Kystlivredning Danmark på 

følgende måde:

Anders Elbeck, 10,5 km surfski; Iben Johansen, 2 km svømning; 

Anders Hansen, 3 km board; Mads Frederiksen, 5,5 km løb.
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Fra venstre mod højre: Jai Sheridan, Anders Elbeck, Morten Hansen, Kirstine Friderichsen, Anders Hammer, Michael Iwersen,  
Katrine-Zink Leth Espensen, Mads Frederiksen, Iben Johansen og Anders Lindby Nørgaard Hansen
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UDSPRING
NORDISKE MESTERSKABER I UDSPRING, STOCKHOLM, SVERIGE, 
6. – 8. DECEMBER 2019
Team Event:

Laura Venetia Valore, Hovedstadens Svømmeklub og Martin Bang 

Christensen, AGF fik sølv.

1 meter vippe:

Martin Bang Christensen, AGF fik sølv.

Laura Venetia Valore, Hovedstadens Svømmeklub fik sølv.

3 meter vippe:

Martin Bang Christensen, AGF fik guld.

VANDPOLO
NORDISKE MESTERSKABER, STOCKHOLM, SVERIGE,  
15. – 17. NOVEMBER 2019
U15 Drenge fik sølv.

U17 Drenge fik guld.

Igen i 2019 tog Danmark fra et Nordisk Mesterskab med en ’most  

valuable player’ og en topscorer. Begge præmier gik til Rajmund 

Koska fra U17.

U20 Damer fik sølv.
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Protektor:  
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary

Dansk Svømmeunion er en del af 
Danmarks Idrætsforbund


