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Nye klubskifteregler for svømmere på det Nationale TræningsCenter (NTC) 
 
Dansk Svømmeunions bestyrelse har på baggrund af møder med eliteklubbernes ledere i 
perioden fra februar 2010 til april 2010 besluttet, at det er nødvendigt at vedtage følgende 
regler for klubskifte for svømmere på NTC. 
 
Udviklingen har generelt vist en uheldig tendens i retning af, at flere NTC-svømmere enten 
har skiftet klub eller ønsker at gøre det.  
 
Baggrunden for de forskellige klubskift for NTC-svømmere, der har fundet sted, er 
forskellige. Men situationen er den, at det vurderes fra klubledernes side, at det er mere 
interessant for klubber at ”rekruttere” svømmere fra NTC, da der ikke her er tale om 
fysiske klubskift, men ”kun” et skifte af klubtilhørshold. NTC-svømmerne fortsætter med at 
træne og opholde sig på NTC. Set fra svømmernes synspunkt er et sådant skifte også 
nemmere, da en NTC-svømmer, der ønsker at skifte klub, ikke behøver at bekymre sig om 
det fysiske skift af træningssted, ny træner med mere.  
 
Vi ønsker ikke at fornægte svømmerne klubskifteretten, men vi ønsker på grund af 
ovenstående situation at tilpasse og udbygge klubskiftereglerne, så de tager hensyn til 
tilstedeværelsen af NTC. Ligeledes er det vigtigt at understrege, at for at Dansk 
Svømmeunion kan arbejde med at opbygge tillid og troværdighed overfor de klubber, der 
har svømmere på NTC, og overfor fremtidige klubber med svømmere på NTC, så er det 
vigtigt, at klubskiftereglerne giver mulighed for, at klubberne trygt kan sende deres 
svømmere til NTC og planlægge at have svømmerne til at stille op for dem på lidt længere 
sigt også. 
 
Der har været arbejdet med reglerne (administrativt og politisk) henover efteråret, og der 
har været afholdt høring iblandt aktivrepræsentanterne. Disse har peget på, at der bør 
være en mulighed for, at svømmere i særlige tilfælde kan opnå en dispensation for et 
klubskifte. Det har bestyrelsen imødekommet jf. nedenstående regler.   
 
 
AFSNIT 6 – REGLER FOR KLUBSKIFTE FOR SVØMMERE PÅ DET NATIONALE 
TRÆNINGSCENTER (NTC)  
 
Dansk Svømmeunion ønsker ikke at fornægte svømmerne klubskifteretten, men ønsker at 
have særlige regler for klubskifte, der tager hensyn til tilstedeværelsen af NTC. Det er 
vigtigt, at Dansk Svømmeunion kan opbygge tillid og troværdighed overfor de klubber, der 
har svømmere på NTC, og overfor fremtidige klubber med svømmere på NTC. 
Klubskiftereglerne giver mulighed for, at klubberne trygt kan sende deres svømmere til 
NTC og planlægge at have svømmerne til at stille op for dem på længere sigt. 
 

– Klubskifte for NTC svømmerne er kun muligt i fire uger efter EM og VM på 
langbane samt efter OL. I sæsoner, som måtte indeholde flere internationale 
langbanemesterskaber, vil perioden for mulig klubskifte være gældende ved 
det sæsonafsluttende langbanemesterskab.  
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– Det er et krav, at der skal have været dialog mellem de to involverede 
klubber, hvis ikke, så kan klubskifte ikke finde sted. Med dialog menes, at 
ønsket om klubskifte skal begrundes fra svømmerens side overfor begge 
parter. 

– I helt særlige tilfælde kan NTC svømmeren anmode Dansk Svømmeunions 
bestyrelse om at dispensere fra de særlige klubskifteregler for NTC 
svømmere. 

 
 
Kontaktpersoner:  
Elitechef Lars Sørensen  
Direktør Pia Holmen  
  


