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Fremtiden for Dansk Svømning 
Kære læser og kære svømmeklub 

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling den 30.1.2021 i Dansk Svømmeunion, 
ønsker vi at fortælle jer hvad vi vil arbejde for de kommende år, hvis I fortsat ønsker at have os 
som bestyrelse for Dansk Svømmeunion.  

Det er en stor ære for os at repræsentere alle jer frivillige ildsjæle i klubberne. I gør en vigtig 
forskel hver dag for tusinder af svømmebørn, unge og voksne. Det skal I have en stor tak for. 
Jeres indsats betyder at vi hver dag opfylder den vigtige rolle vi har i samfundet, med at lære 
alle at svømme. Og I fortjener de bedste vilkår. Det er naturligvis ikke uden udfordringer og 
selvom vi hele tiden udvikler os, er der stadig plads til forbedring. Herunder har vi forsøgt at 
beskrive hvilke områder vi mener dansk svømning skal udvikle sig indenfor de kommende år.  

Derudover har vi beskrevet nogle af de resultater, vi har opnået som en samlet bestyrelse i de 
forgange år. Således kan I bedømme os både på vores resultater og vores ambitioner.  

Vi glæder os til at høre hvad I mener og har oprettet en gruppe på Facebook, hvor I kan stille os 
alle de spørgsmål og kommentarer I har lyst til. Gruppen hedder Fremtiden for Dansk Svømning 
og du finder den her: https://www.facebook.com/groups/dansksvoemning  

Gode svømmehilsner, bestyrelsen i Dansk Svømmeunion 

Lars Jørgensen, Danielle Keller, Lars Warm, Stine Sørensen, Victor Valore og Allan Nyhus 

Du kan læse mere om os her: https://www.svoem.org/Om-unionen/Bestyrelsen/  

Dansk Svømmeunions plads i samfundet 

Dansk Svømmeunion skal skabe trygge og optimale rammer for vandidræt, hvor der er plads til 
at lære, lege, svømme og vinde. Dansk Svømmeunion er sat i verden for at styrke 
medlemsklubbernes daglige virke og som interesseorganisation at repræsentere 
medlemsklubberne nationalt og internationalt. Som en vigtig aktør skal unionen desuden 
deltage aktivt i civilsamfundet. 
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Alle skal lære at svømme  

Styrke klubudvikling 

At lære at svømme er lidt så vigtigt som at lære at cykle, løbe eller gå. Vi bor i et land med vand 
omkring os og svømning og glæde ved vand er med til at definere os som folk og skabe 
fællesskab. Tænk på det barn eller unge menneske der ikke kan bade sammen med vennerne 
ved stranden. Tænk på den voksne der vælger badeturen fra af frygt. Alle skal lære at svømme, 
så alle kan opleve glæderne ved stranden, havet, i svømmehallen og i de mange fællesskaber 
der opstår omkring svømning.  

Når danskerne skal lære at svømme, er I, de danske svømmeklubber, den helt naturlige 
indgangsvej. Og det skal I blive ved med at være. Dansk Svømmeunions vel vigtigste opgave er 
derfor at hjælpe jer. Med klubudvikling, klubbesøg, organisering af jeres svømmeskoler, 
uddannelse af trænere og rekruttering af frivillige for at nævne nogle få eksempler. Hvad enten 
det er via digitale møder eller besøg fra en af vores dygtige konsulenter, e-learning eller måske 
noget helt tredje, skal Dansk Svømmeunion til enhver inspirere, hjælpe og bidrage til udvikling 
af de danske svømmeklubber.  

Bredden 

Endnu flere skal lege, lære og finde glæde i dansk svømnings mange tilbud. 

Blandt vores næsten 200.000 medlemmer i vores 300 medlemsklubber udgør langt den største 
gruppe medlemmer, som ikke dyrker svømning på konkurrenceplan. Paletten af aktiviteter 
spænder vidt lige fra babysvømning, over børnesvømning, motionssvømning, CrawlFit, 
udspring, kunstsvømning, vandpolo og livredning til 60+  svømning og alle mulige andre former 
for aktiviteter. Vi tilbyder altså en mangfoldighed af aktiviteter og tilbud og det skal vi blive ved 
med at gøre. Dansk svømning skal være for alle der ønsker at prøve kræfter med det våde 
element. 

Vi skal samtidig kunne favne arbejdet med bredden og konkurrenceidrætten og sikre en fortsat 
stabil medlemsudvikling på tværs af alle discipliner og aktiviteter i dansk svømnings 
mangfoldige tilbud.  
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Styrke(t) dialog og sammenhængskraft  

De digitale værktøjer skal bringe os endnu tættere og styrke dialogen 

2020 har været et år mange af os nok gerne springer hurtigt over. Corona har lagt som en stor 
skygge over mange danske svømmeklubber og vores aktiviteter i 2020. Omvendt står 
Svømmedanmark endnu, fordi sammenhængskraften har vist sig at være så stærk i klubberne. 
Vi i bestyrelsen og medarbejderne i Dansk Svømmeunion, føler os også tættere på mange af jer 
pga. af de nye digitale muligheder vi for alvor har taget i brug i 2020. Vi har bl.a. afholdt indtil 
flere digitale møder på Zoom, Teams og hvad det nu ellers hedder. Og hvor har vi været glade 
for at se så mange nye ansigter online. Så ironisk nok, selvom vi har været adskilt føler vi 
alligevel vi har mødt flere gamle og nye ansigter end i mange år. 2020 har fortalt os at 
sammenhængskraften er stærk i dansk svømning, men vi har også lært at de nye digitale 
muligheder giver endnu flere mulighed for at deltage og være med i fællesskabet. Bestyrelsen 
vil arbejde for at fastholde og styrke dialogen og sammenhængskraften i Dansk Svømmeunion. 
Og vi som bestyrelse vil selv gå i front ved eks. at holde åbne online møder med bestyrelsen i 
2021, hvor alle interesserede kan møde bestyrelsen, stille spørgsmål og komme i dialog. Og vi 
er allerede startet. Vi har oprettet en gruppe på Facebook du kan møde bestyrelsen i: 
https://www.facebook.com/groups/dansksvoemning Derudover, når coronaen engang er 
overstået, så skal vi fortsat mødes som i gamle dage J. De digitale møder kommer der flere af, 
men vi som bestyrelse og eks. svømmeunionens konsulenter skal naturligvis også fortsat være 
tilstede fysisk og besøge og hjælpe jer i klubberne.  

Livredning og respekt for vand  

Alle danske svømmeskolebørn skal præsenteres for livredningssagen igennem leg og læring 

Respekt for vand har det igennem mange år lydt fra Dansk Svømmeunions samarbejde med 
TrygFonden om Livredning i dens former. Det mangeårige samarbejde med TrygFonden om 
respekt for vand og livredning har givet et helt særligt aftryk på samfundet. På de danske 
badestrande, i svømmehallerne og i klubberne. Alle danskerne kender de røde og gule 
livreddertårne på de danske sommerstrande og 2020 skulle have været året hvor AquaSafe og 
Strandklar var rullet ud til de danske svømmeklubber. Det satte corona en stopper for, men vi 
er klar til i 2021 og frem at hele livredningssagen igennem leg og læring bliver præsenteret for 
alle danske svømmeskolebørn.  
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Kommunikation og branding 

Dansk Svømmeunion skal sætte dagsordenen lokalt, nationalt og internationalt og have den 
nødvendige gennemslagskraft i relevante medier. 

Dansk Svømmeunion har i mange år orienteret vores omverden om vores aktiviteter og 
resultater gennem nyhedshistorier, pressemeddelelser og vores eget medie SvømmeSport, som 
vi har søgt at omstille fra at være papirbåret til et onlinemedie. Vores væsentlige websites fik 
en ansigtsløftning i 2012, men er ikke helt fulgt med ind i en æra med mobiltelefoner som 
primær medieplatform – det ønsker vi at ændre på. Derudover ønsker bestyrelsen et tydeligere 
aftryk fra svømmesporten og Dansk Svømmeunion på de sociale medier. 

Frivillig  

Svømmedanmark skal være det bedste sted at være frivillig i 

Frivillige er en helt central og uundværlig del af hverdagen i alle danske svømmeklubber. Dansk 
svømning kan kun lykkes gennem det brændende engagement frivillige på alle niveauer yder i 
klubberne hver dag. Men frivilligheden er også under forandring og det opleves svært at 
rekruttere det nødvendige antal frivillige til ens klub. De kommende år vil bestyrelsen arbejde 
for udvikling af frivilligheden på flere områder.  

Først og fremmest skal Dansk Svømmeunion hjælpe klubberne med at rekruttere flere frivillige. 
Og med at fastholde frivillige. Det skal bl.a. gøres ved at formidle frivilligheden og den dens 
mange fantastiske aspekter via gode historier internt og eksternt. Omverdenen skal ikke være i 
tvivl om de fantastiske frivillige svømmedanmark består af. Derudover skal Dansk 
Svømmeunion hjælpe klubberne med konkrete værktøjer til udvikling af frivilligheden. Det kan 
eks. være gennem lederudvikling af de mennesker der i dag udfører en stor del af arbejdet i dag 
eller ved udvikling af eks. fastholdelses- og rekrutteringskurser til klubberne.        
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Politisk interessevaretagelse 

Dansk Svømmeunion skal have politisk indflydelse, lokalt og nationalt. 

For Dansk Svømmeunion er politisk interessevaretagelse en opgave af største vigtighed. Vi skal 
etablere og fastholde relationer til relevante politiske aktører. Det være sig idrætspolitiske, 
kommunale, regionale som landspolitiske aktører. Alle relevante politiske aktører skal kende 
Dansk Svømmeunion som en troværdig samarbejdspartner. Det er tillige vigtigt, at Dansk 
Svømmeunions værdi i (civil)samfundet og vores holdninger på de idrætspolitiske områder 
synliggøres hos de politiske aktører. 

Good governance 

Vi skal tilstræbe de højeste standarder indenfor good governance 

Dansk Svømmeunion har i en årrække arbejdet med good governance i såvel vores interne 
arbejde som gennem aktiv involvering på den internationale idrætspolitiske scene. Good 
governance er i disse år under kraftig udvikling drevet af etiske perspektiver, drevet af 
lovgivning og drevet af mediernes kritiske tilsyn med en sportsverden, som bliver tiltagende 
mere professionaliseret og globaliseret. 

Transparens og rapportering får en stadig større betydning. Det er ikke nok at udarbejde de 
rigtige strukturer, det er også vigtigt at sikre, at alle relevante interessenter er velinformerede 
og i stand til at agere – og der skal være en stor grad af transparens til den ikke direkte 
involverede omverden i forhold til at skabe forståelse for vores standpunkter på området. 

Events 

De store events skal fortsat være en vigtig del af dansk svømning 

TrygFonden Christiansborg Rundt, open water-events, Danish Open og en række andre events 
og arrangementer er med til at skabe Dansk Svømmeunions ansigt udadtil. Det samler vores 
mange frivillige, medlemmer og danskerne om gode oplevelser i og omkring vandet. Vi skal 
fortsat arbejde for at vores events, som hidtil, kommer ud til mange danskere og giver et 
positivt aftryk hos deltagere, frivillige, samarbejdspartnere med videre. 
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Elitesvømning 

Vi skal vinde bedre 

Arbejdet i Dansk Svømmeunions Sportsafdeling skal fortsat være baseret på de højeste etiske 
standarder. Dansk Svømmeunion vil fortsat vinde medaljer og være et verdensklasseforbund, 
og vi vil vinde bedre. Vi skal være dem, andre ser op til og kommer til for inspiration og læring. 
Vi ønsker at sætte nye høje standarder for vores indsatser, hvor vi fastholder et højt 
internationalt konkurrence- og resultatniveau samtidig med, at vi vil have velfungerende 
trænings- og udviklingsmiljøer med den sociale og samfundsmæssige ansvarlighed i fokus. 

Bestyrelsen har i juni 2020 godkendt strategien for dansk elitesvømning, læs mere om den her: 

https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=6997 

Kommercialisering, privatisering og fondsstøtte 

Dansk Svømmeunion skal udvikle sit kommercielle potentiale. 

Globalisering og internationale kommercielle aktører spiller en tiltagende rolle i sportens 
finansiering, og dette påvirker også Dansk Svømmeunion. Nye formater som ”European 
Championships” og ”DIF DM-ugen” skaber multisportsevents, som er drevet af primært 
kommercielle målsætninger. 

Store virksomheder som eksempelvis Red Bull har været aktive i blandt andet København med 
væsentlige events, og International Swimming League tilbyder vores atleter store økonomiske 
incitamenter for at stille op, hvilket skaber nye dynamikker for såvel atleter som vores 
eventmuligheder. Flere steder i Danmark har man det seneste årti opført svømmeanlæg på 
OPP-basis, og andre måder at drive og finansiere svømmeanlæg på vinder indpas. 

Igennem en årrække har Dansk Svømmeunion arbejdet med en række store danske fonde om 
at finansiere projekter og aktiviteter. Samtidigt har de store danske fonde igennem det seneste 
årti forandret sig fra tilbagetrukne bidragsydere til stærke og meningsdannende partnere. 

Dansk Svømmeunion skal de kommende år forholde sig proaktivt til dette økonomiske 
landskab, herunder nuværende og fremtidige aktører. 
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Data og digitalisering 

Dansk Svømmeunion skal være en digitalt moden organisation. 

Vi skal bruge moderne teknologi til at udvikle dansk svømning. En organisation er digitalt 
moden, når den bruger teknologien til at forandre den måde organisationen agerer på. 

Dansk Svømmeunion har igennem en lang årrække genereret databaser med information om 
medlemsklubber, resultater, faciliteter, deltagere og så videre. Til at konsolidere dette område 
har vi igangsat initiativer omkring datakonsolidering og startet vores første produkt centreret 
omkring dataopsamling og -behandling, Members First. 

Sportsverdenen omkring os udvikler digitale løsninger som aldrig før. Der er således ved at 
opstå en separat industri og økonomi omkring formidling af idræt, forbrug af resultatdata, 
aktivering af aktører via apps – til digitalisering af generalforsamlinger og komplekse 
medieproduktioner baseret på facts og historiske data. Her skal dansk svømning indtage en 
større rolle. 

Det internationale arbejde 

Dansk svømning skal have international indflydelse. 

Dansk Svømmeunion har over mange år oparbejdet international anerkendelse hos andre 
svømmeforbund og indflydelse hos både det europæiske (LEN) og det internationale (FINA) 
svømmeforbund. Vi er lykkedes med at placere danskere i væsentlige positioner i det 
internationale svømmepolitiske arbejde. 

Det er fortsat en prioriteret ambition at præge og udvikle det internationale arbejde og sikre 
indflydelse til dansk svømning internationalt. 
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Udvalgte resultater de sidste 3-5 år 
Kære læser. Er du nået hertil, har du set lidt om hvad den nuværende bestyrelse vil arbejde for 
de kommende år. Vi tænker dog også det er passende at opridse en række af de resultater vi 
har skabt de sidste 4-5 år. Således sidder du som læser tilbage med et samlet billede af hvad 
den nuværende bestyrelse har opnået og hvad vi ønsker at opnå.  

Medlemsvækst  

Dansk Svømmeunion har haft uafbrudt medlemsvækst de sidste mange år. Vi er således godt på 
vej mod at runde de 200.000 medlemmer. I skrivende stund (2019 tal) har vi 193.000 
medlemmer, hvor vi i 2014 var 178.000 medlemmer. Samtidig er antallet af medlemsklubber 
historisk højt med over 300 dansk svømmeklubber der har et medlemskab af Dansk 
Svømmeunion.  

Coronakrisen  

Selvom coronakrisen ikke har været en fest for nogen, kan dansk svømning alligevel se tilbage 
på en række succesfulde indsatser relateret til corona. I juni måned fik vi flyttet svømningen fra 
coronaens fase 4 til fase 3. Kort fortalt betød det at vi kunne komme i vandet før sommerferien. 
Det skete via kampagnen #tilbageivandet hvor Dansk Svømmeunion og danske svømmeklubber 
sammen fik gjort opmærksom på  dels vores betydning i samfundet og dels at de danske 
svømmeklubber var i stand til at tage ansvaret på sig. Efterfølgende har vi afholdt flere online 
møder med mange deltagere fra danske klubber og administrationen i SVØM har ydet et 
forbilledligt arbejde med at klæde jer klubber på til, efter alle kunstens regler, at leve op op til 
alle coronaregler. Og sidst men ikke mindst, så har I frivillige og klubber ydet et fantastisk 
arbejde med at lave så meget svømning som muligt under de svære vilkår. #tilbageivandet er 
for bestyrelsen et godt eksempel på hvad vi kan sammen i Dansk Svømmeunion. Vi 
kommunikerede stærk, vi gik efter politisk indflydelse og bagefter viste I i klubberne at dansk 
svømning tager ansvar.  
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Open Water aktivitetsgodkendt 

I 2018 blev Open Water godkendt som aktivitet under DIF. Det betød fornyet opmærksomhed 
og ekstra støtte til en vandaktivitet som bestyrelsen i Dansk Svømmeunion i mange år har 
arbejdet for at udbrede. For at få en aktivitet godkendt under DIF kræver det et grundigt 
politisk forberedende arbejde og det kulminerede altså i 2018 og siden da har Open Water kun 
fortsat sin udvikling.  

Store events og EM 

I 2013 afholdt vi det første svømme EM på dansk jord. Den bedrift blev gentaget i 2017. I begge 
tilfælde var der tale om velorganiserede events der vakte respekt og genklang langt ud over 
svømmearenaen. Her blev svømmedanmark, frivillige, trænere, svømmere, tilskuere m.v. 
forenet under fantastiske rammer. Ligesom de bliver det, ved de mange årlige event der hvert 
år finder sted i regi af Dansk Svømmeunion med Christiansborg Rundt som det største. Alle 
events og arrangementer vi som bestyrelse gennem årene har arbejdet for, skulle være noget 
der bragte gode oplevelser med sig til hele svømmedanmark, noget vi mener vi er lykkedes 
med.  

Stærkt fokus på faciliteter  

I 2019 indgik vi et samarbejde med Lokale og Anlægsfonden og Dansk Svømmebadsteknisk 
forening med det formål at skabe viden om, hvad der skal til i arbejdet med at understøtte 
trends og behov for fremtidens svømmevaner og svømmeanlæg. Derudover har bestyrelsen i 
en række år haft fokus på kommunalt at påvirke politikere og beslutningstagere til at opføre 
nye svømmeanlæg eller renoverende eksisterende og især de senere har vi set en bølge af 
nyopførte svømmehaller i alle dele af landet. Dette pres for nye svømmehaller mener 
bestyrelsen er vigtigt at opretholde de kommende år.   

Gennemført professional proces og ansat ny direktør  

I november 2020 annoncerede bestyrelsen ansættelsen af Dansk Svømmeunions nye direktør. 
Dette skete oven på en veludført og professionel proces hvor vi lykkedes med at tiltrække et 
stærkt ansøgerfelt. Bestyrelsens rolle i denne proces har været som drivende kraft med 
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formulering af opslag, pejlemærker, annoncering, afvikling af samtaler og endelig forhandling 
med ny direktør.  

Styrket samarbejde med DGI  

De senere år er samarbejdet med DGI blevet styrket. For cirka fem år siden spurgte vi jer, de 
danske svømmeklubber, hvad I synes om samarbejdet med DGI. I fortalte vi skulle skabe et 
tættere samarbejde og det har vi sidenhen i bestyrelsen arbejdet på. Vi har styrket samarbejdet 
på især uddannelsesområdet og har bl.a. udgivet et fælles uddannelseskatalog og hvert år 
afholder vi i samarbejde med DGI trænerkonferencen Aqua Inspiration hvor svømmetrænere 
over en hel weekend møder inspiration og trænerkollegaer. Vi samarbejder også tæt med DGI i 
Bevæg for dig livet projektet, hvor vi fælles arbejder for at igangsætte nye aktiviteter og 
tiltrække endnu flere til svømningen.  

Digitalisering 

De senere år har vi bl.a. lanceret Members First der giver os vigtig data om klubberne. Vi har 
også udviklet og lanceret www.svømmetider.dk og app’en SVØM Stopur, begge værktøjer vi 
oplever at svømmedanmark har taget godt imod. 

Antibulli sammen med Mary Fonden  

Det er vigtigt at føle sig som en del af holdet, når man går til svømning og derfor indledte Dansk 
Svømmeunion i 2018 et samarbejde med Mary Fonden med det formål at styrke børns 
sammenhold til svømning. i løbet af 2019 blev ideerne udviklet i samarbejde med flere danske 
svømmeklubber og i oktober 2020 blev Antibulli lanceret https://antibulli.dk/svoemning/  

Aqua+  

Siden 2017 har vi samarbejdet med Nordeafonden om at få flere i vandet. Direkte udløbere af 
samarbejdet er bl.a. Minipolo, hvor mere end 50 danske svømmeklubber i 2019 fik glæde af et 
mini polo startsæt. Crawlfit er også en udløber af Aqua+, hvor svømmere i danske 
svømmehaller er blevet inspireret af Crawlfit tavlerne til enten selv at tage 
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svømmeudfordringen op eller til at fortsætte i den lokale svømmeklub. Bestyrelsen har fortsat 
fokus på Aqua+ projektet og samarbejdet med Nordeafonden i 2021.  

Vi vil vinde bedre og tiltag efter svømmesagen 

Bestyrelsen har i juni 2020 godkendt strategien for dansk elitesvømning, vi kalder den: “Vi vil 
vinde bedre”. Strategien lægger et solidt fundament under udviklingen af dansk elitesvømning. 
Strategien er blevet til i samarbejde med klubberne, Team Danmark og eksperter, for vi vil 
fortsat vinde medaljer og være et verdensklasseforbund. Og vil vil være det efter højeste etiske 
standard. Vi vil vinde bedre. Se strategien her: 

https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=6997 

 

I forlængelse af svømmesagen har bestyrelsen tillige haft fokus på at udvikle sportsafdelingen. 
Der har været mange tanker og ideer i støbeskeen, nogle af de realiserede er:  

Samarbejde med Syddansk om Trivsel: Bestyrelsen besluttede i starten af 2020 at indlede et 
forskningssamarbejde med Syddansk Universitet om mental sundhed i træningsmiljøer.  De 
indledende resultater blev præsenterer på Sportsafdelingens dialogmøde i september 2020 og i 
januar 2021 bliver yderligere resultater offentliggjort. Vi glæder os til at dele den nye viden med 
jer. Nyheden om samarbejdet: https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=7064  

Trænerlicens: Fra 1. januar 2021 skal klubber, der ønsker at tilmelde svømmere til Danske 
Mesterskaber Årgang, Danske Mesterskaber Junior eller Danmarksmesterskaber på kort- eller 
langbane, samtidigt tilmelde en træner med en gyldig trænerlicens. Vi har iværksat dette for at 
højne kompetenceniveauet for danske svømmetrænere og for at øge kvaliteten af den træning, 
som foregår i klubberne. Se mere her:  
https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Viden-og-kompetence/Traenerlicens/  

Howdy: Vi har indgået en aftale med virksomheden Howdy der har udviklet en app der måler 
trivsel. Vi er det første specialforbund der har indgået et samarbejde af denne karakter. App’en 
blev lanceret for NTC svømmerne i januar 2020 og vi er aktuelt ved at evaluere på de første 
erfaringer fra brug af app’en.  
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Udtagelseskrav til trænere på landshold: Vi har ændret tilgang til udtagelse af klubtrænere til 
landshold. Vi har ændret således at vi “kun” udtager to klubtrænerne på resultater, hvor øvrige 
udtages efter “holdets behov” -. Vi har ønsket at ændre fokus således trænere ikke 
nødvendigvis kun udtages til landsholdsaktiviteter fordi de har den hurtigste svømmer, men 
også ud fra hvad de ellers kan bidrage med af kompetencer.   

 

Tak 

Kære læser  

Tak. Du er nået igennem vores valgoplæg. Vi har skrevet lidt om hvad vi vil og lidt om hvad vi 
har opnået. Hvis du har spørgsmål, kommentarer, ideer og lign. så håber vi at se dig i vores 
gruppe på Facebook: https://www.facebook.com/groups/dansksvoemning hvor vi ser frem til 
at debattere fremtiden for dansk svømning.  

Gode svømmehilsner  
Bestyrelsen i Dansk Svømmeunion 

Lars Jørgensen, Danielle Keller, Lars Warm, Stine Sørensen, Victor Valore og Allan Nyhus 

Du kan læse mere om os her: https://www.svoem.org/Om-unionen/Bestyrelsen/ hvor du også 
kan finde vores kontaktinfo.  

 

 
  


