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REFERAT 

Dialogmøde for disciplinudvalget Udspring 

Dato: 27. april 2019 

Mødetidspunkt: 13.00 – 14.40 

Mødested: Mødelokale Ole Olsen, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

Deltagere: Victor Valore, disciplinleder - Martin H. Thygesen og Pernille Henriksen, Svømmeklubben Frem - Nomi Mortensen, Nyborg Svømmeklub - Anders Skov, Lyngby 
Udspringsklub,  

Inviterede: Danielle Keller og Ide Kromann, Bestyrelsen samt Udviklingschef Morten Hinnerup, Medlems- og udviklingsafdelingen 

Afbud: Peter Tranto Bräuner 

Referent: Lene Madegaard 

 

 
Nr. Emne Kommentar Status på punktet 

1 Valg af dirigent Victor Valore, disciplinleder var ordstyrer for mødet 
 

 

2 Disciplinlederens beretning Victor Valore, disciplinleder gennemgik beretningen. Beretningen vedlægges referatet. 
 
Der var følgende kommentarer til beretningen: 
Bredde: 
Der var en kort drøftelse af medlemstallet, som i 2018 lå på 1031 medlemmer. Det er 
ønskeligt, at få flere medlemmer både i eksisterende klubber men også gerne i nye klubber. 
 
Talent- og landsholdsarbejde: 
Martin H. Thygesen, Svømmeklubben Frem: er det svømmeunionens holdning at vi skal 
stramme kriterierne for at deltage i Nordiske mesterskaber? Hertil svarede Udviklingschef 
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Morten Hinnerup, Medlems- og udviklingsafdelingen, at det er bestyrelsens ønske, at der 
skal være en progression som afsæt for deltagelse i internationale stævner. 
Martin H. Thygesen, Svømmeklubben Frem og Anders Skov, Lyngby Udspringsklub udtrykte 
begge bekymring for, om at vi holder nogen tilbage på grund af, at kravene er skærpet. De 
fortalte videre, at andre nordiske lande rykker meget hurtigt, så hvordan skal vi matche det? 
Victor Valore, disciplinleder pegede på, at vi de næste to til tre år kommer til at se meget 
smalle hold, men håber også, at vi med unge gruppen i Lyngby viser, at vi er på rette vej. 
Anders Skov Lyngby Udspringsklub: vi vil gerne mere og ud til flere stævner internationalt, 
men vi mangler hænder. 
 
Masters og High Diving: 
Pernille Henriksen, Svømmeklubben Frem spørger om de ”ældre” herrer skal springe 
samtlige trin i Trip Trap for at nå kvalifikationer for at deltage i Vippe-mesterskaber? Hertil 
svarer Victor Valore, disciplinleder at ja, det skal de – men der er åbnet op for at give 
dispensation. Victor Valore, disciplinleder henviser til, at det er skrevet ind i Trip Trap 
beskrivelserne som ligger på hjemmesiden. 
 
Til Tårn mesterskaberne er kravet at deltagerne skal opnå minimumspoint for at deltage. 
 
Organisatorisk: 
Pernille Henriksen, Svømmeklubben Frem syntes, at det er svært at komme ind i sporten og 
deltage i udvalgsarbejdet som mening forældre uden den faglige viden. 
Martin H. Thygesen fortæller, at der er forskel på at deltage i bredde arbejdet kontra 
talent/elite arbejde. 
 
Nomi Mortensen, Nyborg Svømmeklub peger på at faciliteter er vigtige for udsprings sporten, 
og spørger til hvad strategien er fra Dansk Svømmeunion? Som halinspektør og/eller klub 
står man på meget bar bund i forhold til hvad og hvilke materialer der skal indkøbes til en 
svømmehal. 
Hertil fortæller Victor Valore, disciplinleder, at bestyrelsen har en guide for indkøb af 
faciliteter generelt til svømmehaller på tegnebrættet, men den er endnu ikke færdig. 
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3 Drøftelse af mål med 
tilhørende handleplaner for 
disciplinudvalget 

Victor Valore, disciplinleder foreslog, at udvalget i det kommende år har fokus på rekruttering 
af frivillige til området. 
 
Der blev ikke gennemført visionsworkshop som aftalt sidste år, det bør prioriteres at få denne 
afviklet. 
Anders Skov, Lyngby Udspringsklub ønskede, at træner-/ledersamlingen blev genstartet. 
Martin Thygesen, Svømmeklubben Frem foreslog, at der blev arrangeret ”øl-kasse-show” i 
klubber med interesse for udspring, for at få flere til at møde op til visionsworkshoppen. 
Victor Valore, disciplinleder foreslog, at der blev nedsat en arbejdsgruppe til at arrangere 
workshoppen: Martin Thygesen, Svømmeklubben Frem vil gerne og Anders Skov, Lyngby 
Udspringsklub foreslog en pårørende fra Lyngby Udspringsklub. Det var der enighed om. 
Martin Thygesen, Svømmeklubben Frem er tovholder på opgaven. 
 

 

4 Orientering om 
disciplinudvalgets økonomi 

Victor Valore, disciplinleder gennemgik økonomi og henviste til Svømmeunionens regnskab. 
Anders Skov, Lyngby Udspringsklub spurgte om det ikke var muligt at få et skriftligt regnskab 
for udspring alene for at sikre gennemsigtigheden. Der var flere medlemmer som bakkede 
dette op. Det blev besluttet at posteringslisterne fra regnskabsafdelingen fremadrettet 
udsendes til alle i disciplinudvalget samt at der bliver udarbejdet et regnskab for 2018 til 
disciplinudvalget. 
 

 

5 Behandling af indkomne 
forslag 

Pernille Henriksen, Svømmeklubben Frem efterlyste uddannelse af trænerne, og anfører at 
der mangler strategi for området. 
Udviklingschef Morten Hinnerup, Medlems og udviklingsafdelingen fortæller at vi kan hjælpe 
på de ”nederste” trin herunder pædagogik og trænerens rolle. Når vi taler om uddannelse til 
højere rækker, så kan vi desværre ikke hjælpe, da vi ikke har fagligheden. Klubberne 
opfordres til at bakke op om de kurser der bliver arrangeret for at de kan gennemføres. 
Victor Valore, disciplinleder nævner, at vi har en tendens til at bruge tidligere udspringere 
som trænerne men de mangler kompetencer som undervisere. 
Nomi Mortensen, Nyborg Svømmeklub fortæller at tankerne er tænkt, og at der ligger et 
materiale på ca. 100 sider som blev udarbejdet i samarbejdet med DGI, det er lige til at gå til. 
Derudover er der DIF Træner I og Træner II 
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Udviklingschef Morten Hinnerup, Medlems- og udviklingsafdelingen spurgte om det er muligt 
at indlægge krav om gennemført træneruddannelse for at deltage i konkurrencerne? 
 
Anders Skov, Lyngby Udspringsklub spurgte om Nordic Diving Coaches stadig bliver 
udbudt? Victor Valore, disciplinleder fortalte, at den var blevet aflyst de sidste to år. 
Pernille Henriksen, Svømmeklubben Frem spurgte om vi besidder kompetencerne i 
Danmark? Anders Skov, Lyngby Udspringsklub svarede at det har vi men vi må ikke 
glemme, at ny viden og motivation også er vigtig for at arbejde videre. 
Martin Thygesen, Svømmeklubben Frem spurgte til det svenske system? Hertil svarede 
Nomi Mortensen, Nyborg Svømmeklub, at de har kursus I, II og III som ligger i faste 
weekender. Victor Valore, disciplinleder nævnte, at danske klubber er velkomne til at deltage 
i de svenske kurser. 
Pernille Henriksen, Svømmeklubben Frem fremførte, at det er helt nede på basisniveau at 
der er et behov. 
Victor Valore, disciplinleder fortalte, at i første sæson af ”Ta´Springet” var udgangspunktet 
træningsplanlægning og undervisning. 
Anders Skov, Lyngby Udspringsklub fortalte, at tidligere blev der arrangeret samlinger for 
træner/ledere med input udefra. Anders Skov, Lyngby Udspringsklub nævnte endvidere, at 
træneruddannelser skal være uden springere. 
Udviklingschef Morten Hinnerup, Medlems- og udviklingsafdelingen foreslog, at 
”Ta´Springet” godt kan køre en gang om året, og foreslog, at klubberne stiller med minimum 
én deltager og så vil Medlems- og udviklingsafdelingen hjælpe med 2-4 deltagere ude fra 
andre klubber. 
Anders Skov, Lyngby Udspringsklub syntes, at det er en god idé. Hvis fokus er på 
planlægning og pædagogik vil kurserne være mere acceptable for vores bestyrelse. 
Udviklingschef Morten Hinnerup, Medlems- og udviklingsafdelingen henviste til det 
værdifulde i at mødes med de øvrige klubber. 
Victor Valore, disciplinleder var enig i, at networking blandt de unge mennesker giver pote. 
Der var enighed om, at disciplinudvalget re-tænker Ta´Springet 
 

6 Valg af disciplinleder Victor Valore blev genvalgt 
 

 



 

     Side 5 af 5 

 

7 Supplerende optag af 
medlemmer til 
disciplinudvalget 

Nomi Mortensen, Nyborg Svømmeklub blev optaget. Nomi Mortensen vil gerne have fokus 
på breddeområdet. 

 

8 Eventuelt Anders Skov, Lyngby Udspringsklub savnede reklame for tårnmesterskaberne på SVØM´s 
hjemmeside og facebook side. 
Udviklingschef Morten Hinnerup, Medlems- og udviklingsafdelingen fortalte, at Dansk 
Svømmeunion har fået ny kommunikationsmedarbejder, så der nu er to personer. Det er 
meningen, at de skal dække alle udvalgene. Der er ved at blive udarbejdet en 
kommunikationspakke omkring danske mesterskaber til udvalgene. 
Pernille Henriksen, Svømmeklubben Frem spurgte om det vil være en hjælp eller en irritation 
hvis de selv opretter en begivenhed og inviterer SVØM? Hertil svarede Udviklingschef 
Morten Hinnerup, Medlems- og udviklingsafdelingen at det vil være en hjælp. Martin 
Thygesen, Svømmeklubben Frem foreslog, at information om dette ligger i pakken som er 
ved at blive udviklet. 
Victor Valore, disciplinleder opfordrede alle til at skrive mere til udspringsområdet. 
 
Victor Valore, disciplinleder lukkede mødet og takkede for god ro og orden. 

 

 


