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NOTAT 
 
Emne: Elitesatsning i Dansk Svømmeunion 2009 – 2012, Eliteplan 2012 
 
Dato: juli 2008 
 
 
Grundlag og input til udarbejdelse af dette notat er dialogmøde afholdt med eliteklubberne 
i maj 2007, styregruppemøde afholdt i Eliteafdelingen i september 2007 og en række 
sparringsmøder afholdt med alle kraftcentre og seniorbruttogruppesvømmerne henover 
efteråret 2007. Supplerende er tanker og principper udviklet og fastlagt i den nuværende 
elitesatsning medtaget i nedenstående beskrivelse af den nye elitesatsning. Således er 
det målet, at dette notat samler og giver et totalt overblik over hovedtrækkene i Dansk 
Svømmeunions og Team Danmarks tanker med elitesatsningen fra 2009 – 2012.  
 

Fast struktur – organisering med klubber 
Der arbejdes med ét nationalt træningscenter, et antal Team Danmark kraftcentre (2 – 3 
stk.) og et antal talentudviklingskraftcentre (8 – 10 stk.).  
 
Formålet med at etablere og arbejde med en fast struktur er at sikre fødekæden for 
fremtidens talenter, samt at skabe et miljø hvor klubberne samarbejder og udveksler 
erfaringer og viden med hinanden og Dansk Svømmeunion omkring udviklingen af dansk 
elitesvømning. Den ideologiske baggrund bag etablering og drift af en fast struktur hvor 
klubberne er involverede er således, at dansk svømning kun kan udvikle og fastholde 
internationalt topniveau via samarbejde og en klar opdeling og accept af hvem der gør og 
kan gøre hvad.  
 

Nationalt træningscenter(NTC) 
NTC skal bygge på det arbejde og den kontinuitet der bliver opnået i klubber både indenfor 
og udenfor den etablerede faste struktur. NTC kan kun fungere optimalt når fødekæden og 
den etablerede struktur fungerer optimalt. NTC skal fungere som inspirator, udfordrer og 
drivkraft for en elitær udvikling af svømmerne på et højt internationalt niveau. Ligeledes vil 
åbenhed og vidensdeling omkring den specifikke træning og træningsprincipperne være 
vigtige fokuspunkter for de tilknyttede trænere. 
 
NTC vil blive dagligt håndteret og koordineret af en fuldtids træner med titel af 
assisterende landstræner. Landstræneren vil være overordnet sportslig ansvarlig, og være 
”på kanten” ved de fleste af ugens træningspas.  
 
De bedste svømmere skal her kunne søge ekstra sparring og også permanent ophold. Alle 
svømmere fra bruttogrupperne og fra Team Danmark kraftcentrene har efter aftale ret til at 
træne og opholde sig på det nationale træningscenter. Således er det også NTCs opgave, 
at tilbyde de største talenter daglig eller lejlighedsvis træningsadgang. Målgruppen for 
svømmere med fast ophold på NTC er internationale senior svømmere, juniorsvømmere i 
iTUP og svømmere der tilhører den nationale elite (ca. top 3 på årsrangliste). Der skal 
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være et klart internationalt perspektiv med opholdet på NTC. Dvs. der skal indenfor ca. 2 
år være en realistisk mulighed for kvalifikation til et internationalt seniorstævne.  
 
NTC skal blandt andet kunne tilbyde 
 

- specialiseret svømmetræning 
- max. 12 svømmere  
- dryland, styrke og fitness træning med specialtrænere 
- tilbud om mentaltræning 
- biomekaniske tests 
- fysiologiske tests 
- 11 mulige vandtræningspas pr. uge 
- deltagelse i 1 – 2 internationale stævner og 1 – 2 træningslejre pr. år 
- madordning 
- tilbud om bolig  
- basisstipendium i laveste indplaceringskategori 
- minimum 1 træner til 6 svømmere 
- adgang til Team Danmarks idrætsmedicinske klinik omfattende læge, 

fysioterapeuter, massør, diætister mm. 
 
Miljøet skal være præstationsorienteret og præget af professionalisme. Med 
professionalisme menes, at der både er rimelige økonomiske vilkår, men også at 
svømmerne har bedre fysiske træningsforhold og bedre tid i hverdagen, end de ville have 
hvis de trænede i et klubmiljø.  
 
Der skal også indgås en aftale mellem Dansk Svømmeunion og den klub hvor svømmerne 
kommer fra. En aftale som har til formål at klarlægge hvordan både klub og Dansk 
Svømmeunion bedst muligt støtter svømmeren i at opnå de opsatte målsætninger. 
Således skal en aftale eksempelvis indeholde områder som beskriver økonomi, fordeling 
af ansvar i forhold til hverdag, stævner og træningslejre mm.  
 

Kraftcentre 
Formålene med at etablere kraftcenterstrukturen er flere. Først og fremmest skal 
kraftcenterstrukturen skabe og fastholde bredden blandt eliten af dansk svømning. 
Kraftcenterstrukturen skal også skabe og være medvirkende til at fastholde en rød tråd i 
træningsmiljøerne og mellem de af Dansk Svømmeunion udbudte aktiviteter og 
bruttogrupper. Det er også et væsentligt formål, at kraftcentrene tager et aktivt regionalt 
ansvar for talentudviklingen, således at de mindre stærke lokalklubber bliver inddraget og 
udviklet i forhold til talentudviklingen af deres svømmere. Slutteligt skal kraftcentrene sikre 
elitesvømmerne de bedst mulige betingelser for at udvikle deres talent og nå deres 
sportslige mål. 
 
Et kraftcenter er en integreret del af en allerede eksisterende klub eller startfællesskab. 
Der skal være tale om et elitært klubmiljø, hvor der allerede er etableret et kvalificeret 
talentudviklingsarbejde på nationalt/internationalt niveau. De generelle træningsmængder 
og metoder skal i et kraftcenter følge de anbefalinger udarbejdet i det aldersrelaterede 
træningskoncept (ATK). 
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Alle kraftcentre skal minimum tre gange i løbet af en svømmesæson afholde 
træningssamlinger for definerede kraftcentersvømmere i regionen (evt. suppleret med 
subelitesvømmere). Cheftræneren i kraftcenterklubben skal forestå og være ansvarlig for 
denne fællestræning.  
 
En af idéerne med kraftcentrene er, at der indenfor aftaleperioden med Dansk 
Svømmeunion skal arbejdes i retning af at der oprettes samarbejdsaftaler mellem de 
regionale klubber og kraftcenterklubben. Sådanne satellitklubaftaler kan i princippet dække 
mange forskellige aspekter, men kraftcenterklubben skal via samarbejdsaftalen med 
Dansk Svømmeunion fremvise en handleplan for hvordan dette samarbejde skal 
etableres. Målet med satellitaftalerne er, at samarbejdet mellem kraftcenterklub og lokal 
ikke-kraftcenterklub bliver formaliseret/standardiseret, så den lokale ikke-kraftcenterklubs 
ønsker i samarbejdet med kraftcenteret – specielt med hensyn til struktur, udvikling af 
elitesvømmere og udveksling vedr. sociale og faglige aspekter af svømningen – bliver 
tilgodeset mest muligt. 
 
Der skal etableres et formelt netværk mellem kraftcentrene. Et netværk som har til formål 
at erfaringsudveksle, udvikle og sparre på både et klubleder- og klubtrænerniveau. Vigtigt 
for netværket er også at have udblik, og dermed at sparre og søge nye ideer hos elitære 
klubmiljøer i andre lande. Eliteafdelingens ansatte skal være integrerede og involverede i 
dette arbejde.  
 

To typer kraftcentre 
Der skelnes mellem to typer af kraftcentre:   

• Team Danmark Kraftcenter 
• Talentudviklingskraftcenter  

 
Forskellen mellem de to kraftcentertyper ligger på den ene side primært i kravene til det 
enkelte kraftcenter og dets satsning og sportslige niveau, og på den anden i den støtte 
som Dansk Svømmeunion og Team Danmark yder.  
 
Der er i bilag til dette notat (bilag er endnu under udarbejdelse) formuleret en række meget 
konkrete kraftcenter krav (både for Team Danmark Kraftcenter og 
Talentudviklingskraftcenter) omkring adgang til faciliteter i vand og på land, samt til hvilke 
trænerressourcer kraftcenterklubben skal have rådighed over 
 
Team Danmark Kraftcenter 
Team Danmark Kraftcenteret skal arbejde målrettet mod at opnå international elite hos de 
svømmere som har træningsadgang til kraftcentret, og skal således have flere svømmere 
på holdet, som fast kvalificerer sig til internationale mesterskaber på seniorniveau. 
Generelt set skal mål og rammer give sikkerhed og mulighed for international satsning på 
højt niveau.  

 
Svømmere med et defineret niveau der som udgangspunkt kommer fra Team Danmark 
Kraftcentrets regionale område skal kunne få træningsadgang i Team Danmark 
Kraftcentret. En træningsadgang som skal kunne ske uden at den pågældende svømmer 
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skifter klub, og en træningsadgang som kun kan ske efter forudgående skriftlig aftale. 
Team Danmark Kraftcentret skal således kunne afgive den fornødne plads til dette formål. 

 
Landstræneren skal være på bassinkanten et fast antal dage pr. sæson. Landstræneren 
og cheftræneren i Team Danmark Kraftcentret aftaler selv hvornår disse ”bassindage” 
mest hensigtsmæssigt kan placeres.  

 
Der indgås en formel skriftlig aftale mellem Dansk Svømmeunion og Team Danmark 
Kraftcentret. Aftalen skal løbe over 2 år med option på yderligere 2 år. Målbare 
udviklingsområder skal tydeligt fastlægges i aftalen, og Team Danmark Kraftcentret vil få 
tildelt et geografisk område, hvor de regionalt orienterede udviklingsaktiviteter skal rettes 
imod. Via aftalen aftales det endvidere, at der oprettes en fælles styregruppe mellem 
klubben og Dansk Svømmeunion. Formålet med denne styregruppe er dels at træffe de 
større sportslige beslutninger i fællesskab, dels at evaluere og udvikle det sportslige 
niveau i klubben, samt dels at prioritere anvendelsen af den direkte økonomisk støtte fra 
Dansk Svømmeunion og Team Danmark. I styregruppen sidder Dansk Svømmeunions 
elitechef, klubbens formand, klubbens cheftræner samt anden relevant eliteansvarlig fra 
klubben. Landstræneren deltager efter aftale.  

 
Der skal tilgå Team Danmark Kraftcentret et økonomisk tilskud fra Dansk Svømmeunion 
og Team Danmark. Et tilskud som reelt muliggør, at Team Danmark Kraftcentret kan løfte 
og professionalisere flere opgaver end forud for aftalens indgåelse. Opgaver og 
indsatsområder som skal være direkte relateret til udvikling af forud godkendte og 
definerede elitesvømmere. Den fælles styregruppe skal være ansvarlig for fordeling og 
anvendelse af tilskuddet.  
 
Talentudviklingskraftcenter 
Et talentudviklingskraftcenter er en klub og et træningsmiljø som er godkendt af Dansk 
Svømmeunion. I forbindelse med en godkendelse lægges der primært vægt på at to 
overordnede områder kan efterleves.  
 

1. Der skal være mulighed og vilje til at efterleve anbefalingerne fra Dansk 
Svømmeunions aldersrelaterede træningskoncept (ATK) til den daglige træning.  

2. Cheftræneren og assistenttræneren i klubben skal have et højt trænerfagligt niveau 
og praktisk erfaring med elitetræning i flere år.  

 
Generelt set vil der for talentudviklingskraftcentrene blive fokuseret mere på, at der er 
politisk vilje i klubben og de muligheder som der er for at dyrke elitesvømning på højt 
niveau, end på at opstille krav til svømmernes antal og niveau. Forudsætningerne for 
elitesvømning på højt nationalt niveau skal kort sagt være til stede. 
  
Der skal med talentudviklingskraftcentrene indgås 2-årige formelle aftaler som fastlægger 
de overordnede rammer og vilkår. Hvis kommunen har indgået aftale med Team Danmark 
om elitekommune status, så er det et krav fra Dansk Svømmeunion at samtaler og aftaler 
omkring talentudviklingskraftcentret forankres hos kommunen. Målbare udviklingsområder 
skal tydeligt fastlægges i aftalen, og talentudviklingskraftcentret vil få tildelt et geografisk 
område, hvor de regionalt orienterede udviklingsaktiviteter skal rettes imod. Men også et 
område hvorfra svømmere fra regionen, der har et defineret niveau, kan søge sparring og 
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udvikling hos kraftcentret. Med sparring menes der bl.a. adgang til begrænset rådgivning 
fra den ansvarlige cheftræner i kraftcentret, mulighed for efter aftale med cheftræneren at 
træne med.  
 

Samarbejde med klubber, trænere og svømmere 
Eliteafdelingen organiserer sig med en række rådgivningsgrupper som mødes efter behov, 
men minimum 1 – 2 gange pr. sæson.  
 
Rådgivningsgrupperne består af en trænergruppe, en ekspertgruppe, en holdledergruppe 
og gruppe bestående af klubber der deltager i kraftcenternetværket. Formålet med 
grupperne er at yde sparring til Eliteafdelingen på centrale områder, samt at sikre 
forankring af Eliteafdelingens arbejde og beslutninger. Svømmernes aktivrepræsentanter 
har, udover plads i Eliteafdelingens styregruppe og arbejdsgruppe, også plads i 
rådgivningsgrupperne.  
 
Trænergruppen yder eksempelvis sparring på sæsonplan og udarbejdelse af kriterier til 
udtagelse til internationale mesterskaber, men ellers kan trænerne og Eliteafdelingen i en 
åben dagsorden diskutere forskellige emner der relaterer sig direkte til trænernes hverdag 
i klubben set i forhold til bruttogruppearbejdet. Reelt set er der to rådgivningsgrupper for 
trænere. En gruppe bestående af trænere med svømmere i seniorbruttogruppen, og en 
gruppe af trænere med svømmere i iTUP-bruttogrupperne.  
 
Holdledergruppen består af de holdledere som Eliteafdelingen i løbet af en sæson benytter 
til de forskellige planlagte aktiviteter.  
 
Ekspertgruppen består af de eksperter som Eliteafdelingen i løbet af sæsonen har 
tilknyttet, det kan eksempelvis være landsholdsfysioterapeuterne, fysioterapeuter fra Team 
Danmark, testmedarbejdere fra Team Danmark, diætister fra Team Danmark og Team 
Danmarks ansvarlige læge. Det primære formål med ekspertgruppemødet er at sikre 
koordinering og at alle arbejder imod samme mål, samt at fastlægge en sæsonplan for 
ekspertarbejdet. 
 
Kraftcenternetværket består typisk af eliteansvarlige fra de i kraftcenternetværket 
deltagende klubber, og vil typisk ikke omfatte deltagelse af trænere, men 
kraftcenternetværket kan beslutte at trænere skal deltage i udvalgte arrangementer. 
Formålet med kraftcenternetværket er dels, at skabe netværk og sparring klubberne 
imellem omkring emner relateret til elitesvømning, og dels at skabe forankring og yde 
sparring til Eliteafdelingen. 
 

Blød struktur – organisering af bruttogrupper  
Bruttogrupperne kan bedst sammenlignes med projektgrupper der dannes med henblik på 
opnåelse af specifikke mål indenfor de relevante aldersgrupperinger. Når målet er opnået / 
sæsonens primære mål afsluttet opløses grupperne og nye bruttogrupper dannes ved 
sæsonstart. Der vil naturligvis være et vist overlap af svømmere fra sæson til sæson, men 
alle skal opfylde kriterierne for at være i den pågældende gruppe. Det langsigtede mål - at 
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nå internationalt senior niveau - med bruttogruppearbejdet skal understreges i det daglige 
arbejde med svømmerne. 
 
For at kunne deltage i udbudte aktiviteter (ikke at forveksle med internationale 
mesterskaber med kravtider) for bruttogrupperne og iTUP’en, så skal deltagerne leve op til 
træningsmængde anbefalingerne beskrevet i det aldersrelaterede træningskoncept (ATK) 
og for seniorbruttogruppen og det nationale træningscenters vedkommende have 
underskrevet aktivaftalen.  
 
For iTUP er det talentudvikleren og for seniorbruttogruppen er det landstræneren der 
udtager svømmerne til de forskellige grupper. For iTUP-årgang vil der blive opsat 
vejledende kravtider/vejledende FINA point.  For iTUP-junior og seniorbruttogruppen vil 
gruppernes sammensætning være vurderinger fra de ansvarlige trænere. Disse 
vurderinger bygges på de opsatte kravtider for sæsonens hovedmål sammenholdt med 
bl.a. det aktuelle udviklingsniveau samt træningsmængde og indsats. Der skal være en 
klar forventning om, at den pågældende svømmer har en realistisk chance for at 
kvalificere sig til sæsonens hovedmål.  
 
Den tildelte plads i bruttogruppen og iTUP er dynamisk. Med dynamisk menes at pladsen i 
bruttogruppen kan blive frataget svømmeren igen pga. manglende resultater, dårlig 
træningsindsats eller manglende fremmøde til de planlagte aktiviteter, men også at 
svømmere kan tilgå bruttogrupperne i løbet af sæsonen. 
 
Som grundlæggende ideologi for alle bruttogrupper lægges der især vægt på: 
 

• at teamudvikle og at forberede holdet samlet til sæsonens primære mål 
(de internationale mesterskaber) via træningslejre og træningsweekends 

• at individuel udvikling så vidt muligt sker indenfor teamets rammer og 
præmisser 

• at forberede, udvikle og hærde svømmerne til at kunne begå sig i den 
internationale konkurrence 

 

Seniorbruttogruppe 
Målsætningen for de bedste seniorsvømmere er i første omgang individuelt eller via 
holdkapper, at kvalificere sig til de store internationale langbanemesterskaber EM, VM og 
OL. Seniorbruttogruppesvømmere vil få tilbudt aktiviteter som vil være en blanding af 
frivillige og obligatoriske aktiviteter. De obligatoriske aktiviteter er generelt set de aktiviteter 
som finder sted efter udtagelsen til et internationalt mesterskab, og de frivillige aktiviteter 
foregår generelt set i perioden op til kvalifikation og udtagelse. Der kan være hel eller 
delvis brugerbetaling på de frivillige aktiviteter. 
 
Tilbuddene til seniorbruttogruppesvømmerne skal være højt specialiserede og 
udfordrende. Det vil sige, at der så vidt muligt skal søges, at give svømmerne udfordringer, 
sparring og værktøjer, som de ikke til dagligt har mulighed for at modtage i deres 
klubmiljøer. Samarbejdet med nationale og internationale eksperter er helt centralt og 
afgørende for at opfylde dette mål. Det betyder, at eksempelvis samarbejdet med Team 
Danmarks Testcenter omkring fysiologisk testning, samarbejdet med Professor Rein 
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Haljand omkring biomekanisk testning og tilknytningen af andre eksperter indenfor 
eksempelvis fysisk- og mentaltræning er af afgørende betydning for 
seniorbruttogruppesvømmernes muligheder for at udvikle sig i en retning der er 
internationalt bench marked.  
 
De bedste seniorbruttogruppesvømmere, eksempelvis de som er top 8 på en 
verdensrangliste, skal indenfor satsningsperioden 2009 – 2012 kunne tilbydes 
professionelle, eller semi-professionelle vilkår af klubberne, Dansk Svømmeunion og 
Team Danmark. I blandt konkurrenterne i verdenseliten (top 8) er langt de fleste allerede 
semi- eller fuldtidsprofessionelle, hvor der således kan satses 100 % på svømning. Det er 
væsentligt, at bemærke, at intentionen med professionaliseringen af tilværelsen for 
udvalgte topsvømmere ikke er at fravige det fundamentale ønske om at udvikle hele 
mennesker på en socialt forsvarlig måde. Intentionen er, at give svømmerne luft og tid i 
hverdagen og henover en sæson. Luft og tid, som skal give svømmerne en reel mulighed 
for at træne og udvikle sig tilstrækkeligt, samtidig med at livet i højere grad er i en fornuftig 
balance mellem svømning, uddannelse/job og familie/venner. En situation som blandt 
andet også vil modvirke udbrændthed og for tidlige karrierestop.  
 
Eliteafdelingen ønsker i løbet af efterår/vinter 2008 at nedsætte en arbejdsgruppe der har 
til formål at se på hvordan forbedrede økonomiske rammer for de bedste svømmere kan 
finansieres. 
 
Et andet område der også relaterer sig tæt til svømmernes hverdag er 
uddannelsesmulighederne. Det har igennem længere tid været påpeget af Eliteafdelingen, 
at uddannelsesmulighederne for elitesvømmerne ikke er tilstrækkelige. Dansk 
Svømmeunion kan ikke alene ændre på uddannelsesvilkårene, og må læne sig op af 
Team Danmarks kontakter og officielle påvirkningsmuligheder på området. Det er 
Eliteafdelingens holdning, at der bør etableres en ubrudt og optimeret rød tråd fra de 
nyetablerede eliteidræts-folkeskoleklasser, til de forlængede ungdomsuddannelser og 
frem til de videregående uddannelser.  
 
Det er vigtigt for dansk svømnings fremtidige udviklingsmuligheder på et internationalt 
plan, at det bliver nemmere for de bedste og ældre af vores elitesvømmere, at uddanne 
sig parallelt med at de opfylder de stigende krav til deres træningsindsats. Her tænkes 
først og fremmest på hvordan mulighederne og rammerne for at tage en videregående 
uddannelse struktureres på. I dag (februar 2008) har en Team Danmark godkendt 
elitesvømmer ikke ret til at få individualiseret sit skema på eksempelvis universitet eller 
anden højere læreanstalt. I hvert enkelt tilfælde skal der forhandles og argumenteres 
overfor uddannelsesinstitutionen. Eliteafdelingen ønsker, at det bliver en rettighed for 
godkendte bruttogruppesvømmere på videregående uddannelser at få etableret en 
individuel løsning for tilpasning til satsning på svømning. 
 
Det er ligeledes også et vigtigt ønske, at der nu efter ca. 20 år med muligheden for at 
kunne forlænge en ungdomsuddannelse fra tre til fire år, bliver igangsat en revidering af 
denne ordning. Her tænkes både i forhold til kravene til eksempelvis gymnasierne, men 
også i forhold til at gøre det forlængede forløb endnu mere fleksibelt og individuelt tilpasset 
den enkelte elitesvømmer. 
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Som nævnt ovenfor deltager svømmernes aktivrepræsentanter i alle Eliteafdelingens 
besluttende og rådgivende grupper. Udover dette har svømmerne i forhold til den 
godkendte sæsonplan mulighed for individuelle tilpasninger. Rammerne for disse 
tilpasninger gælder primært seniorgruppesvømmerne og er beskrevet i den aktivaftale 
som seniorbruttogruppesvømmerne underskriver ved hver sæsonstart. Men inden 
aktivaftalen underskrives har svømmeren og den personlige træner mulighed for at 
fremkomme med individuelle ønsker overfor Eliteafdelingen. Ønsker der skal supplere og 
tilpasse sæsonplanen til svømmerens situation, og som skal ligge indenfor den ideologiske 
ramme som er nævnt ovenfor.  
 

Udviklingsbruttogruppe (B-landshold) 
Der er to overordnede formål med etableringen af denne bruttogruppe. Dels skal 
overgangen og tilbuddene fra at være iTUP-junior svømmer og til at kunne kvalificere sig 
ind i seniorbruttogruppe forbedres, og dels skal seniorsvømmere som af forskellige 
årsager endnu ikke har kunnet kvalificere sig ind i en seniorbruttogruppe. En vigtig 
forudsætning for udviklingsbruttogruppen er, at tilbud om aktiviteter er målrettet svømmere 
som er på vej frem i karrieren.  
 
De øvrige principper og rammer for udviklingsbruttogruppen ønskes defineret i samarbejde 
med Eliteafdelingens rådgivningsgruppe for trænere i løbet af efterår/vinter 2008.  
 

Integreret Talentudviklingsprogram (iTUP) 
 iTUP skal udvikle svømmere og deres trænere gennem uddannelse, motivation og en 
struktureret tilgang til træning. Svømmerne skal gennem iTUP få indsigt i den kultur der 
præger elitesvømning og de valg der er nødvendige for at lave en satsning med 
internationalt sigte. Spejling af iTUP-svømmernes niveau i forhold til det tilsvarende 
internationale niveau er vigtigt. Ligeledes vil de forudsætninger som svømmerne har i 
deres hverdag blive spejlet internationalt i forhold til de anbefalinger som Dansk 
Svømmeunion har til aldersrelateret træning. Kort sagt skal iTUP give de involverede 
svømmere svømmelærdom på internationalt konkurrencedygtigt niveau, så at fundamentet 
til at opnå internationale resultater for dansk svømning bliver lagt. iTUP skal derfor 
indsluse svømmerne i en struktureret elitær tankegang og sørge for at træningsniveau og 
mængder foregår efter international målestok. 
 
For hele iTUP’en vil det være gældende, at der vil blive opsat minimumskrav til 
træningsmængde og træningsforhold for at kunne deltage i de udbudte aktiviteter.  
 
Aktiviteterne udbudt indenfor rammerne af iTUP skal som målsætning have at supplere 
den daglige træning og udfordre de involverede svømmere og trænere. At supplere og 
udfordre svømmerne og trænerne betyder, at der skal være målrettet indhold ved de 
afholdte aktiviteter. Et indhold som hovedparten af svømmerne ikke ellers vil kunne 
modtage i deres vante træningsmiljøer. Indholdet og temaerne for iTUP’en fastlægges 
forud for hver sæsonstart af talentudvikleren og trænerrådgivningsgruppen. En 
forudsætning for deltagelse i iTUP og de planlagte aktiviteter på dansk grund er, at de 
klubber der leverer svømmere til programmet, skal stille med en relevant træner til 
minimum 2 af de 3 planlagte samlinger. Dvs. en svømmer kan i princippet ikke møde til en 
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samling på dansk grund uden træner. Dansk Svømmeunion anser den parallelle udvikling 
af svømmer og træner indenfor iTUP-målgruppen som værende af stor vigtighed. De 
største talenter skal på den måde vejledes og trænes af de bedste trænere også.  
 
De bagvedliggende tanker og principper for iTUP’ens mere konkrete fysiologiske og 
mentale træningsfokus vil tage udgangspunkt i Dansk Svømmeunions version af Team 
Danmarks aldersrelaterede træningskoncept (ATK). Beskrivelsen af den 
svømmespecifikke del af ATK er klar i løbet af efteråret 2008.  
 
Hovedvægtningen på samlingerne i iTUP-regi skal rettes mod at danne det rette 
fundament hos de involverede svømmere. Med fundament menes f.eks. synliggørelse af 
karrierevej, prioritering af skole og træning (de forskellige Team Danmark ordninger), 
ernæring, basal testning (fysiologisk og biomekanisk). Indholdet i det træningsmæssige 
fundament fastlægges af trænerrådgivningsgruppen forud for hver sæson. Samlingerne vil 
derfor præges af temaer, der øger svømmernes og trænernes forståelse for 
elitesvømning, og hvad der skal til for at nå internationalt niveau. 
 
Som med de øvrige grupper der arbejdes med i regi af Dansk Svømmeunion er det for 
iTUP meget væsentlig, at der etableres en målsætning forud for hver sæsonstart. Der skal 
være et klart formål med at være en del af iTUP, et mål som svømmerne også forstår. 
Målsætningen kan f.eks. for iTUP-årgang være deltagelse i ungdoms-OL i ulige år, og 
NÅM i lige år. For iTUP junior er målet EJM, der afholdes hvert år. 
 
Antallet af svømmere per år i iTUP-årgang forventes at være ca. 40 og for iTUP-junior på 
ca. 20. For iTUP-årgang vil der hvert år blive udarbejdet kravtider eller tilsvarende FINA 
point og for iTUP-junior vil bruttogruppen blive udtaget på grundlag af de fastlagte EJM-
kravtider.  
 
I løbet af en hel sæson fra august til juni vil iTUP-årgangssvømmerne skulle mødes til 2 – 
3 træningssamlinger samt gerne en længerevarende træningssamling af 5 – 7 dages 
varighed. Der skal i tillæg tilbydes 1 – 2 stævner udenfor Danmark. Formålet er at give 
svømmerne international sparring og sikre løbende benchmarking.  
 
iTUP-juniorsvømmerne skal mødes via 3 - 4 træningssamlinger i løbet af 
svømmesæsonen. Den ene af samlingerne for juniorerne skal forsøges, at gøres til en 
længerevarende samling på 5 – 7 dage.  
 

Organisering af Eliteafdelingen  
Eliteafdelingen som den fungerer og arbejder i dag blev grundlagt i efteråret 2002 og har 
siden arbejdet professionelt med at udvikle dansk elitesvømning. Med professionelt menes 
her, at kompetencer og ansvar ligger hos ansatte med faglighed indenfor elitesvømning. 
Eliteafdelingen ledes overordnet af en styregruppe hvor både aktivrepræsentanter, Team 
Danmark, Dansk Svømmeunions bestyrelse, direktør og elitechef har sæde. I det daglige 
arbejde er arbejdsgruppen referencerammen og her træffes beslutninger, som er tættere 
på den daglige drift af bruttogrupperne. I arbejdsgruppen sidder, landstræner, 
assisterende landstræner, Team Danmark konsulent, elitechef og aktivrepræsentant. På et 
mere uformelt plan er Eliteafdelingen, som nævnt ovenfor, organiseret med en række 
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rådgivningsgrupper. Grupperne har formelt set ingen beslutningskompetencer, men 
Eliteafdelingen lægger opgaver og nye større tiltag ud til høring i disse grupper.  
 

Vision, mission og mål 
Dansk Svømmeunions vision er at blive Danmarks bedste idrætsorganisation.  
 
Den bedste betyder ikke den største og stærkeste, men at Dansk Svømmeunion 
eksempelvis organiserer sig moderne og fleksibelt, at vi er effektive og ikke spiller unødig 
tid på sammenblanding af faglighed og politik, at vi er i dialog med vores omgivelser og at 
vi tør uddelegere ansvar. 
 
Missionen for Eliteafdelingen skal indeholde tre hovedpunkter omkring hvilke det daglige 
arbejde og indsatsområderne skal prioriteres. Først og fremmest er det Eliteafdelingens 
opgave at medvirke til at skabe et professionelt og internationalt konkurrencedygtigt miljø 
for de bedste elitesvømmere i landet. Overordnet skal Eliteafdelingen for svømmerne 
sikre, at rammerne og dermed at økonomi og aktiviteter er afbalanceret i forhold til 
målsætningen. Dernæst skal Eliteafdelingen, som to nye indsatsområder, fokusere på at 
udvikle og uddanne elitetrænere og eliteledere. For trænerne skal Eliteafdelingen i 
samarbejde med klubberne arbejde med udvikling- og uddannelsesplaner, samt sikre at 
elitetrænerne får international erfaring og bliver sparret ud fra principperne for hvad 
”toneangivende” svømmenationer udvikler deres svømmere efter. For lederne skal 
Eliteafdelingen fokusere primært på at forbedre rammerne for, at et optimalt samarbejde 
mellem eliteklub og elitetræner kan fungere i hverdagen. En vigtig prioritering af indsatsen 
vil være, at sikre at dansk svømning også set ud fra et geografisk synspunkt udvikler sig 
hensigtsmæssigt.  Der vil i dette udviklingsarbejde også skulle inddrages bidrag og 
sparring fra Dansk Svømmeunions klubkonsulenter.  
 
Målsætningen for elitearbejdet skal fortsætte uændret i forhold til elitesatsningen for 
perioden 2002 – 2008. Det vil sige, at den overordnede målsætning er at udvikle 
svømmere til international elite. International elite fortolkes som finaler og medaljer ved 
EM, VM og OL på langbane. 
 

Ansatte 
På et overordnet niveau lægges der med planerne for elitesatsningen 2009 – 2012 op til, 
at Eliteafdelingen skal varetage flere opgaver end de som har været de primære opgaver 
indtil nu. De nye opgaver fokuseres omkring, at stabilisere og udvikle de klubmiljøer hvor 
svømmerne udvikles og i de fleste tilfælde også de miljøer hvor talenterne forløses, og 
hvor svømmerne dermed går ind i en aktiv international seniorkarriere. En opgave der som 
tidligere beskrevet i oplægget til mission drejer sig om, at tage et delansvar for at udvikle 
nøglepersoner ude i klubmiljøerne. Nærmere betegnet, den ansvarlige eliteleder og 
naturligvis cheftrænerne i de pågældende klubmiljøer.  
 
Elitechefen skal være ansvarlig for at varetage de ekstra opgaver med at udvikle 
elitelederne og elitetrænerne. Det ekstra område som Eliteafdelingen skal arbejde med 
betyder, at omfanget af arbejdsopgaver øges i Eliteafdelingen, og at det derfor ikke er 
realistisk, at det nye arbejdsområde kan løses uden tilførsel af ekstra arbejdskraft til 
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Eliteafdelingen. En endelig planlægning og igangsætning af de nye arbejdsområder 
afhænger af den endelige budgettildeling til Eliteafdelingen fra Dansk Svømmeunion og 
Team Danmark. En tildeling der forventes afklaret i november/december 2008. 
 
Landstræneren skal være den sportslige garant for at dansk svømning udvikler sig i 
henhold til internationale standarder og anbefalinger, og at dansk svømning indfrier de 
sportslige målsætninger for elitesatsningen. Landstræneren skal overordnet set have en 
internationalt orienteret profil, og have dokumenterede resultater med udvikling af 
internationale topsvømmere. Landstræner skal have et højt trænerfagligt niveau, og skal 
således kunne udfordre og indgå i samarbejde med blandt andre Team Danmarks 
eksperter og de danske klubtrænere omkring udviklingen af dansk elitesvømning. 
Overordnet set skal landstrænerens ansvarsområde primært rettes i mod 
seniorsvømmerne og udviklingen af dem. Men landstræneren er også ansvarlig for i 
samarbejde med talentudvikleren at sikre, at principperne for talentudviklingen foregår 
optimalt. Landstrænerens faste hjemlige arbejdssted vil være det nationale 
træningscenter, hvor han er sportslig ansvarlig. I henhold til Team Danmark Kraftcenter 
aftalerne skal landstrænerne have en fast og regelmæssig tilknytning til disse 
træningssteder også – en tilknytning, som er sekundær i forhold til tilknytningen til det 
nationale træningscenter. Samarbejde og kommunikation med trænere i eliteklubber 
prioriteres, under hensyntagen til ovenstående arbejde med NTC og Team Danmark 
kraftcentrene, højt i det daglige arbejde. 
 
Den assisterende landstræners primære opgave er i samarbejde med landstræneren, at 
varetage den daglige træning på det nationale træningscenter, samt at assistere 
landstræneren til internationale stævner og på træningslejre for seniorbruttogruppen. Den 
assisterende landstræner vil i perioder skulle håndtere alle træningsgrupperne på det 
nationale træningscenter, og i de perioder hvor landstrænerne er til stede på ”kanten”, 
håndtere grupperne i samarbejde med landstræneren. Profilen på den assisterende 
landstræneren er højt trænerfagligt niveau, flere års erfaring med udvikling af 
bruttogruppesvømmere samt erfaring med koordinering af ekspertindsats overfor 
svømmerne på det nationale træningscenter.  
 
Talentudvikleren skal som under elitesatsningen for perioden 2002 – 2008 fortsat fokusere 
på at arbejde indenfor rammerne af iTUP, Dansk Svømmeunions integrerede 
Talentudviklingsprogram. Talentudvikleren er dermed ansvarlig for at fødekæden i dansk 
svømning er vedligeholdt, og at den kan føde seniorbruttogruppen med nye talenter. 
Talentudviklerens primære fokusområde i forhold til klubarbejdet og implementeringen af 
det aldersrelaterede træningskoncept er talentudviklingskraftcentrene, samt de øvrige 
klubber der leverer svømmere til iTUP-bruttogrupperne.  
 
 
Dansk Svømmeunion 
Lars Sørensen 
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