
Dansk Svømmeunions udviklings- og landsholdspulje 
 
Baggrund 
Dansk Svømmeunions bestyrelse har i forbindelse med budgetlægning 2010 besluttet at 
omstrukturere og udvikle samarbejdet med de sportslige sektioner. Det er derfor besluttet, 
at de sportslige sektioner får et årligt grundbeløb, der frit kan anvendes til sektions-
aktiviteter herunder det basale breddearbejde og administration. Herudover 
etableres en udviklings- og landsholdspulje, der har følgende overordnede formål: 

- At de sportslige sektioner, der kan beskrive og herefter gennemføre 
udviklingsprojekter (både elite og bredde) og/eller har aktive, der har 
potentiale og niveau til at deltage i internationale arrangementer og 
mesterskaber kan få økonomisk støtte igennem puljen. 

- Puljen etableres fra 2010 og skal yde økonomisk støtte til 
disciplinerne/sektionerne. 

- Puljen skal sikre en overordnet målsætning om at styrke talentudvikling og 
elitearbejdet i et tæt samspil imellem sektionerne og bestyrelsen. 

- Udvikle de internationale resultater og skabe flere talenter samt sikre at 
aktive fra sektionerne, der sendes ud til internationale arrangementer og 
mesterskaber har et højt sportsligt niveau. 

- Bidrage til at varetage den overordnede planlægning vedrørende den 
sportslige udvikling (både bredde og elite) i de enkelte 
discipliner/sektioner. 

- Puljen kan altså støtte projekter, der ikke nødvendigvis er relateret til 
landsholdsarbejde, men sportslige og organisatoriske udviklende projekter, 
der vurderes af bestyrelsen, at være støtteværdige. 

 
Støttekoncept for puljen 
Som udgangspunkt, kan disciplinerne ikke modtage støtte fra puljen førend der ligger en 
disciplinanalyse. Der vil dog i 2010, være en overgangsordning. 
 
Der kan uddeles støtte fra puljen i to kategorier: 
- Udviklingsprojekter 
- Landsholdsprojekter og støtte til internationale arrangementer og mesterskaber 
 
Disciplinanalyse, resultatperspektiv og udviklingspotentiale 
Discipliner, der ønsker at komme i betragtning til støtte fra puljen, skal udarbejde en 
disciplinanalyse. Denne kan beskrives som et ”røngtenbillede” af en given disciplin. 
Analysen består af en række faktuelle og vurderingsmæssige data om disciplinen – både 
nationalt og internationalt. Disciplinanalysen er altså et fælles analyseredskab til at 
bedømme den enkelte disciplins resultatperspektiv og udviklingspotentiale. 
 
Disciplinanalysens faktorer 
Disciplinanalysen indeholder to overordnede faktorer – national organisering og 
internationale sportslige faktorer: 
- National organisering afdækker disciplinens nationale organisering og 
konkurrencestruktur. 
- Internationale sportslige faktorer afdækker blandt andet den internationale 
konkurrenceudbredelse, den internationale konkurrencekvalitet, den internationale 



træningskvalitet samt det faglige niveau blandt trænerne. 
 
Således vil disciplinen i første omgang blive vurderet på baggrund af de internationale 
sportslige faktorer og den enkelte disciplins organisering. 
 
Øvrige faktorer: 
- Nationale sportslige faktorer afdækker det nuværende internationale resultatniveau 
og perspektiv, den nationale konkurrencekvalitet, den nationale træningskvalitet og 
kvantitet samt det faglige niveau blandt trænerne. 
- Talentrekruttering og udvikling afdækker målsætninger og strategier for 
talentrekruttering og udvikling på disciplin/sektionsniveau og på klubniveau. 
 
Talentrekruttering og -udvikling: 
Målsætninger og strategier for talentrekruttering og -udvikling på sektions- og klubniveau 
samt status i forhold til at arbejde med et idrætsspecifikt aldersrelateret træningskoncept. 
 
Sociale forhold for atleterne: 
Målsætninger og strategier i forhold til uddannelse, ernæring, etisk kodeks samt 
økonomiske forhold for disciplinens eliteatleter. 
 
Organisatoriske og ledelsesmæssige faktorer i elitearbejdet: 
De menneskelige ressourcer til elitearbejdet i den enkelte disciplin. 
 
Økonomiske og kommercielle faktorer: 
De økonomiske ressourcer herunder mulighederne for egenfinansiering af elitearbejdet, 
samarbejdsrelationer med sponsorer og udnyttelse af kommercielle muligheder i 
disciplinen, strategier i forhold til medier samt menneskelige ressourcer i forhold til 
udvikling af disciplinens kommercielle forhold. 
 
Faciliteter og udstyr: 
Adgangen til daglig træning for de aktive i klubberne og i landsholdsregi, og om der er 
optimalt udstyr og rekvisitter med videre. 
 
Dansk Svømmeunions bestyrelse udarbejder med udgangspunkt i ovenstående faktorer 
en samlet konklusion med vurdering af disciplinens udviklingsperspektiver og 
resultatpotentiale. Alle faktorer i disciplinanalysen indgår i den samlede vurdering. 
Disciplinanalysen skal opdateres mindst hvert andet år. 
 
Eksempler på projekter, der kan søges støtte til, som ikke direkte er relateret til 
landsholdsarbejde: 
Børn 
− Aqua (disciplin) Camp (skal være i samarbejde med klubber) 
− Projekt samarbejde med andre discipliner i Dansk Svømmeunion samt andre 
forbund (eksempelvis gymnastik, triatlon, trampolin) 
 
Unge 
− Analyse af og fokus på årsager til frafald af unge. Analyse af input til hvad 
der kan fastholde unge, gøre det ”in” 



− Kystlivredning, konkurrencelivredning (den gode spejdersag, inspiration fra 
spejderne), vandspejdere, Aqua Spejdere, Aqua Scout 
− Koncepter for et Aqua Stunt hold (kan være for alle discipliner enkeltvis, men 
også gerne på tværs af disciplinerne) 
 
Klubber 
− Fokus på udvikling af nationale mesterskaber i samarbejde med klubberne 
− Organisationsudvikling af disciplinens organisation 
− Talentudviklingskoncept i klubberne herunder rekruttering af flere børn og unge i 
disciplinen 
 
Ledere og Trænere 
− Generelt opgradering af træneruddannelse i disciplinen (i samarbejde med 
kursusafdelingen) 
− Disciplinens ledere (klubledere) deltagelse i SVØM og DIFs lederuddannelser 
− Sundhed: eksempelvis samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Julemærkefonden, 
kommuner, universiteterne, klubberne 
− Samarbejde med Dansk Handicap Idræts-Forbund 
 
Internationale opgaver 
− Disciplinen som arrangør af internationale mesterskaber, events og arrangementer 
 
Uddannelse og udvikling 
− Samarbejde med kursusafdelingen om etablering af kurser på træner og 
lederområdet 
− Generelt fokus på optimering af kursusområdet 
− Arrangere nationale og internationale clinics for trænere og ledere i samarbejde 
med breddesektionen 
 
Organisation og Struktur 
− Etablering af samarbejdsfora på tværs af discipliner/sektioner 
− Lokale projekter i samarbejde med de regionale konsulenter og udvalg, kan kun 
søges, hvis det regionale udvalg har indvilliget i at støtte med 50 procent 
 
Generelt er det et kriterie, at såfremt disciplinen kan medfinansiere med regionale 
udvalgsbidrag, kommunetilskud i lokale projekter, deltagerbetaling med videre, er det en 
fordel for ansøgningen. 
 
Støtte til landsholdsprojekter og internationale arrangementer og mesterskaber 
Der kan ansøges om støtte til landsholdsprojekter, konkrete internationale arrangementer 
og mesterskaber fra år til år, men også flerårige projekter kan der ansøges om. 
 
Følgende skal beskrives i forhold til den konkrete ansøgning: 
- Arrangement (mesterskab eller international turnering) 
- Beskrivelse af antal aktive og deres niveau, aktive skal navngives med en vurdering 
af hver enkelt aktivs nuværende niveau og potentiale (resultatperspektiv) 
- Budget med angivelse af egenbetaling og ekstern finansiering samt budget for 



forberedelser 
- Beskrivelse af resultatmål for det samlede arrangement samt delmål, milepæle med 
videre 
- Kvalifikationskrav – national fastlæggelse og internationale krav skal beskrives 
- Periode for arrangementet og det langsigtede perspektiv i at støtte arrangementet 
- Ledelse: navngivne trænere og ledere samt beskrivelse af deres opgaver, 
rollefordeling og kompetencer 
- Beskrive (trænings) forberedelser til det konkrete arrangement og dokumentere de 
aktives klubopbakning 
- Beskrive forankringen i klubberne, hvor de aktive hører hjemme i forlængelse af 
ovenstående punkt 
 
Overgangsordning 
Bestyrelsen agter at bruge 2010 til at implementere puljen. Men som en 
overgangsordning vil der være mulighed for at søge midler fra puljen uden en 
disciplinanalyse i 2010 set i lyset af det fremskredne tidspunkt og set i forhold til, at 
disciplinerne allerede har disponeret med landsholdsaktiviteter og projekter. En 
forudsætning for at få både grundtilskud og puljemidler i 2011 er gennemførelse af en 
disciplinanalyse i 2010.  
 
Vigtige skæringsdatoer i 2010 
Disciplinerne skal aflevere disciplinanalyser – senest 1. oktober 2010. 
Ansøgninger til puljen 2011 skal være indleveret senest 1. november 2010. 


