
 

 

Klubbernes B landshold – vi er klar! 
 
Kære alle svømmeklubber 
 
For nogle er dette vel kendt og for andre måske nyt (vi har dog forsøgt at nå ud til alle). Vi håber, at I alle vil give jer tid 
til at læse dette brev og tage stilling til jeres evt. deltagelse. Yderligere informationer herefter sendes kun til de 
klubber, som tilmelder sig initiativet inden 1. december. 
 
Vi har igennem det sidste halve år arbejdet på initiativet ”klubbernes B landshold”. Et tilbud for en bredere skare af 
seniorsvømmere end de, som allerede er på et landshold. Nu er vi klar med information omkring ”Klubbernes B 
landshold” 2019-2020, som vil være den periode, hvor vi forsøger os med projektet i første omgang. 
 
Brevet her indeholder: 
 

1. Info om tilmelding som klub, frist 1. december 2019. ALLE kan tilmelde sig, uagtet om man har svømmere 
kvalificeret eller ej. Tilmelding kræves for at modtage informationer i løbet af det næste år. 

2. En opdatering om forløbet indtil nu. 
3. Lidt om tankerne bag projektet. 
4. Overblik over de initiativer, som vi arbejder med for de kommende 11 måneder. 
5. Liste over svømmere, der ved DM på kortbane var under de opsatte kravtider af styregruppen.  
6. Kravtider til Danish Open. 

 
Tilmelding som klub (frist 1. december) 
 
Hvis I som klub vil have muligheden for at deltage i initiativerne med svømmere og/eller trænere, bedes i senest 1. 
december 2019 tilmelde jer via dette link: https://gsc.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1444 
 
Bemærk, at tilmeldingen samtidig kræver en indbetaling på 1.000 kr. Beløbet er et, som styregruppen har besluttet, 
skal være et tilskud til GSC for tage ansvaret for den administrative del af processen i dette første forsøgs-år. Beløbet 
anser styregruppen for at være symbolsk (opgaven sælges i øvrigt gerne ☺), og det var samtidig et ønske fra alle 
fremmødte klubber ved sommermødet 2019 for at sikre, at hver klub på den måde tager stilling.  
 
Når I som klub har tilmeldt jer, vil I fra starten af december begynde at få information omkring de initiativer, som 
kommer løbende.  
 
Forløbet indtil nu 
 

• Juni 2019. GSC opslag på swimnews – kunne nogle være interesserede? 
o https://swimnews.dk/nyheder/gladsaxe-inviterer-til-møde-om-klub-b-landshold 

• Juli 2019. 17 klubber mødte frem til møde om initiativet. 
o Alle fremmødte klubber ønskede, at der blev arbejdet videre med initiativet. Der blev nedsat en 

styregruppe, som skulle beslutte kravtider, format og indsats i en forsøgsperiode. 
• September 2019. Styregruppe udarbejdede oplæg for forsøgsperiode, kravtider ifb. med DKM og satte ord på 

projektet. 
• September 2019. De klubber, som havde meldt sig interesserede, modtog information om ”tanker bag 

projektet” samt kravtider til DKM. 
• November 2019. Ved DKM svømmede 83 seniorsvømmere under de opsatte kravtider.  
• November 2019. Styregruppen mødtes og gennemgik planen for de kommende 11 måneder. 
• November 2019. Initiativet sendes igen ud via Swimnews, samt på mail til de klubber, som allerede har meldt 

sig interesserede.  
 
Tankerne bag projektet 
 
Efter styregruppens møde i september, udfærdigede vi et brev ”tanker bag projektet”, som er vedlagt dette skriv. I 
brevet kan i læse en uddybning af, hvad vi forsøger at ramme med projektet, og hvad I kan forvente når I tilmelder jer. 
 
 
 



 

 

Overblik over de initiativer, der arbejdes med i forsøgsperioden 
 
Planen for forsøgsperioden er umiddelbart: 
 

• 24.-26. Januar 2020, træningssamling i Gladsaxe. 
• Marts 2020 – vi arbejder på et udlandsstævne. 
• 1-3. Maj 2020, træningssamling, sted ukendt. 
• Juni 2020 – vi arbejder på et udlandsstævne. 
• September 2020, træningssamling, sted ukendt. 

 
De 3 træningssamlinger er nogle, som vi vil gennemføre, hvis blot interessen og tilslutningen er der, og de er kernen i 
vores initiativ. Udlandsstævnerne afhænger meget af den tilslutning, vi vil opleve (kræver minimum 10 svømmere), og 
vi tør ikke garantere, at de ender med at blive gennemført. Men ambitionen er der! 
 
Der vil løbende blive sendt information ud omkring tilmelding, datoer mv. til de klubber, som har tilmeldt sig projektet 
inden 1. december 2019. 
 
Liste over svømmere, der ved DM på kortbane var under de opsatte kravtider 
 

 



 

 

 
Ovenstående 83 svømmere vil altså være dem, som I første omgang kan få tilbuddet om deltagelse i aktiviteterne for 
klubbernes B landshold, hvis deres klubber har tilmeldt sig.  
 
Bemærk dog, at samtlige trænere blandt tilmeldte klubber er velkommen til alle aktiviteter. Vi anser det for at være 
en god mulighed for at gøre noget aktivt og udviklende for trænerne samtidig. 
 
Kravtider til Danish Open 2020 
 
Styregruppen har fastsat kravtider for Danish Open, der tager udgangspunkt i Great Danes 1. års kravtider + 1,5%. 
 

 
 
 
Vi er klar! 
 
Om der er 1 eller 40 klubber, der tilmelder sig, må tiden vise. Det synes vi ikke nødvendigvis er vigtigt eller noget 
succeskriterium. Vi kan konstatere, at der gennem mange år har været massive ønsker om initiativer for seniorer, der 
ikke helt er på landsholdsniveau. Svømmere, der oplever behov for få nye ting at sigte efter og for at få nye input. Det 
insisterer vi på, at forsøge at skabe. Så må vi se om det gør den forskel, vi håber på. 
 
Vi er klar – og håber på jeres tilmeldinger senest 1. december 2019. 
 
På vegne af styregruppen pr. 22.11.2019,  
(Carsten Ramsdal – Farum, Sofie Seheim - GSC - Bjørn Sørensen – AGF, Ricki Clausen – Helsingør) 
 
Kim W. Marquardt 
Gladsaxe Svøm 
sportschef@gsc.dk 
23716410 


