
Årsberetning 2018 for udspring i Dansk Svømmeunion 
Udspringsåret 2018 var kendetegnet ved meget kontinuitet, et par spændende nye initiativer, såvel sejre 

som skuffelser i elitearbejdet og et mastersmiljø som har bidt sig fast. 

Bredde 
I breddeområdet blev 2018 året hvor udspring igen var synligt på havnen, i Odense, ved Christiansborg 

Rundt og på Operaen i København, alle tre koncepter som tidligere har vist deres potentiale. Vi kunne hilse 

velkommen til det ny anlæg i Halskov havn og glæde os over at årets billede i Politiken stammede fra DM i 

Bombe fra et Københavns Havnebad i sommeren 2017. 

Dansk Svømmeunion gentog Ta’ Springet hvor Aars svømmeklub fik uddannet yderligere trænere og vi 

kunne byde Hobro velkommen i udspringsfamilien. Vandrepokalen for AquaChamp i udspring blev givet til 

JGI-SWIM under en hyggelig ceremoni hvor et par junior-landsholdsudspringere var forbi hallen i Jyllinge. 

Bredde-arbejdsgruppen inviterede til ”På Spring – Fremtidens Stjerner”, et nyt koncept udviklet med 

henblik på at starte et træningsfællesskab mellem rutinerede og nye udspringsklubber, med hensigt på 

gensidig sparring og udvikling af trænerkompetencer. Ved den første samling, arrangeret af Aars 

Svømmeklub, deltog AGF Udspring, Frem Odense, JGI-SWIM og HSK. 

Dansk Svømmeunion havde også udspring på programmet under Aqua Inspiration konferencen i Esbjerg, 

hvor svømmetrænere kunne prøve udspring på egen krop. Hovedgaard IF, støttet af Bredde-

arbejdsgruppen og AGF Udspring, fik gang i udspring. Hovedgaard har alene udendørsbassin og dermed en 

kort sæson. 

Udspring i mere folkelig forstand fik sit eget lille gennembrud på mediet YouTube, da Jesper Nordland 

(bedre kendt under sit alias Tidzlinjen) gjorde udspring populært blandt forskellige YouTube stjerner der 

alle blev inviteret til at springe med Jesper, ofte med afsæt i FREM Odense. 

Året fik en flot afslutning da Dansk Svømmeunion hyldede Bruno Martiri med Dansk Svømmeunions 

udspringspris for hans 25 års trofaste arbejde med breddeudspring i AGF Udspring. 

Talent / Landshold 
Talent og landshold udspring i Danmark er stadigvæk kendetegnet ved de ”fire gamle” klubber AGF 

Udspring, Frem Odense, Lyngby Udspringsklub af 2002 og Farum-Familie-Svøm. Disse blev suppleret af 

Hovedstadens Svømmeklub som nu også er repræsenteret ved Danske Mesterskaber og 

landsholdsdeltagelse. 

T&L-arbejdsgruppen fortsatte sit arbejde med Talentudviklingsprogrammet (TUP) og udtog i januar årets 

hold og der blev afholdt to træningssamlinger i marts og august. Hvor TUP’en har en overvægt af ældre 

udspringere, så tog Lyngby Udspringsklub initiativ til at genoplive de tidligere C og D samlinger for yngre 

udspringere og med deltagelse fra Farum-Familie-Svøm og Frem Odense har de afviklet to meget 

succesfulde samlinger. 

Ved internationale stævner så vi dansk deltagelse i Eindhoven, Plymouth, Bergen, Helsinki, Jönköping, 

Stockholm, Dublin og Las Palmas til alle de klassiske stævner i kalenderen. Det eneste nye stævne i år var 

Finske Junior Mesterskaber som for første gang blev afviklet som åbne mesterskaber. 

Årets tre nationale mesterskaber blev afviklet med let vigende deltagerantal, men med en superstram 

afvikling og med live-streaming af langt de fleste konkurrencer via Facebook. I ugen op til Danske 



Tårnmesterskaber i Greve havde Rebecca Koerner fra Lyngby Udspringsklub overtaget DR Sportens 

Snapchat og fortalte historier herfra. 

December måned bragte nogle indtryk fra udlandet, først og fremmest fra Italien hvor den tidligere danske 

Junior Verdensmester Andreas Sargent Larsen er checket ind hos sin nye klub i Rom og for første gang 

sprang et internationalt stævne for dem ved de åbne Skotske Mesterskaber. Fra den anden side af 

jordkloden var der verdensklasse inspiration til trænere og udspringere for AGF Udspring og FREM Odense, 

som valgte at sende en lille delegation på intensiv juletræningslejr i Kina. 

Årets Nordiske Mesterskaber blev afholdt i Bergen, med det mindste danske hold i mange år. Holdet bestod 

af Anne-Marie Derret og August Grau i årgangsgruppe B, Laura Venetia Valore i årgangsgruppe A og Martin 

Bang Christensen i seniorrækken. Det beskedne danske hold er en konsekvens af såvel en stramning af 

kravene for kvalifikation, såvel som en vigende mængde konkurrenceudspringere med højt niveau. Kravene 

for deltagelse ved Nordiske Mesterskaber er lagt an med henblik på at sikre at danske deltagere mindst kan 

nå en 5. plads i et felt som typisk består af 8 deltagere. 

Landstræner Anders Skov kunne således vende hjem fra Bergen med en senior sølv i herrer tårn af Martin, 

senior bronze i Team Event af Laura & Martin og to junior bronze i B drenge platform af August og A piger 

1m ved Laura. 

Elite 
Dansk Svømmeunion arbejder fortsat med sit eliteprojekt som har fokus på atleter som kan deltage ved 

Europæiske Juniormesterskaber eller højere niveau. Fra årets start havde man således William Hay-

Schmidt, August Grau, Rebecca Koerner (alle Lyngby Udspringsklub af 2002), Laura Venetia Valore 

(Hovedstadens Svømmeklub) og Martin Bang Christensen (AGF Udspring) i betragtning. 

Ved årets første træningssamling i London deltog alle, på nær Laura Venetia Valore, under ledelse af 

trænerne Yakov Munkebo og Morten Jantzen-Holst. 

I juniorrækken klarede alene Laura cuttet til Europæiske Juniormesterskaber. Desværre var hun skadet 

under mesterskaberne i Helsinki og fokus blev derfor alene på at gennemføre deltagelsen og resultatet blev 

en 19. hhv. 18. plads på 1m og 3m. 

I slutningen af kalenderåret inviterede det russiske forbund til et ny-oprettet internationalt stævne i Kazan 

og eliteprojektet inviterede såvel August Grau som Laura til deltagelse. August meldte forfald mens Laura 

deltog, under ledelse af træner Marianne Hern, og hjemtog en medalje i et stærkt østeuropæisk felt såvel 

som en personlig rekord. 

For Martin Bang Christensen var årets plan at peake ved de helt nye European Championships som skulle 

afholdes for første gang, med udspring i Edinburgh. De første væsentlige skridt skulle tages ved Deutsche 

Hallen Meisterschaften og Fina Diving Grand Prix som begge skulle afvikles i Rostock to weekender i træk. 

Martin ankom til Rostock med træner Yakov Munkebo, men en skade under den indledende træning 

forhindrede en dansk deltagelse. En skuffet atlet måtte derfor returnere til Danmark med uforettet sag og 

da sygdom senere sluttede sig til rækken af omstændigheder, så var udspring på hold for Martin i fire 

måneder. 

Efter klarmelding af Martin, henover sommeren, var det tid til at udstikke en ny plan i tæt samarbejde 

mellem udviklingschef Morten Hinnerup og Team AGF. Det blev et efterår fyldt med indtryk fra 

træningslejre henlagt til udlandet og enkelte udvalgte stævner. Martin kunne således noteres for medalje 



ved åbne Irske Mesterskaber hvor han bl.a. sprang mod skotske James Heatly. Nordiske Mesterskaber blev 

ligeledes succesfulde og gav danske medaljer. 

Martin opnåede en del offentlig synlighed i året der gik, med to tv-indslag om hans mål og ambitioner på 

hhv. DR og TV-2. 

På dommersiden fastholder vi i Danmark fortsat én FINA certificeret dommer og Marianne Hern var således 

udsendt til FINA Grand Prix i Madrid for at bibeholde sin klassifikation. 

Masters / High Diving 
For fjerde år i træk (og femte gang i alt) lagde Red Bull World Series til i Københavns Havn og sprang fra 

Operaen. I år var tidligere world series vinder, danske Magnus Gardarsson, en del af brandingen op til 

afviklingen og vi så således Magnus tilbage i aktion, hvilket fik et spot på nationalt tv. 

Masters miljøet i Danmark holder fortsat ved og blev i året suppleret af Masters hold i såvel FREM Odense 

som i Hovedstadens Svømmeklub. En gruppe håbefulde danske udspringere stiftede High Diving Denmark 

som Dansk Svømmeunion er i dialog med. 

Andrea Tino og Charlotte Bornebusch deltog flere gange ved internationale stævner og har hjembragt 

medaljer både fra Eindhoven og Storbritannien. 

Organisatorisk 
Organisatorisk er udspring i Danmark stadigvæk udfordret voldsomt. Hvor det som regel er muligt at få 

personer til at støtte op om konkrete events hvor egen klub/eget barn har en interesse, så ser vi fortsat en 

vigende interesse for at engagere sig i de længerevarende forpligtelser som at deltage i arbejdsgrupper og 

udvalg. 

Det bør være et fokus i det kommende år at arbejde med den organisatoriske struktur og udvikle 

sammenhængskraften i Dansk Udspring. 

 

Som disciplinleder for udspring vil jeg gerne slutte af med at takke atleter, trænere, klubledere og forældre 

for deres engagement i vores smukke sport. 

 

Victor Valore 
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Dansk Svømmeunion 


