
 

 

 
Klubbernes B landshold – en forsøgsperiode dec. 2019 – nov. 2020 
Tankerne bag projektet  
 
Kære alle, 
 
Styregruppen for projektet har holdt møde i starten af september 2019 og er blevet enige om følgende 
grundlæggende pejlemærker for holdet: 
 
Målsætning: 
- Gennem aktiviteter for en udtaget seniorgruppe med højt niveau (men uden kravtider til Great Danes) at 
løfte seniorer fra junioralderen hen imod Great Danes-niveau. Tilsvarende at løfte niveauet for seniorer tæt 
på Great Danes-niveau generelt. 
  
Kriterier og udtagelse (Se desuden sidste side med kravtider for første udtagelse ifbm. DMK og DMK-J): 
- Holdet er kun for seniorer. Man kan dog udtages mens man stadig er junior, hvis aktiviteterne, man 
udtages til, afholdes, når man er senior. 
- Der udtages tre gange om året ifbm. hhv. DMK/DMK-J, Danish Open/DMJ-L og DM. 
- Hver gang udtages der til den/de aktiviteter, der er i perioden efter udtagelsen og 12 måneder frem. 
- Udtagelserne til holdet er afstemt med kravene til Great Danes og er angivet som procentvis afvigelse fra 
Great Danes-kravene for 1. års seniorer. 
- Der foretages løbende evaluering af styregruppen ift. om de procentvise afvigelser er for store eller små 
og holdet dermed bliver for småt eller for stort. 
 
Gruppestørrelse og begrænsninger: 
- Styregruppen arbejder ud fra at tilbuddene skal gives til alle tilmeldte klubber. Også dem, der ikke deltog 
på mødet 11. juli. 
- Styregruppen arbejder desuden ud fra, at en kvalificeret gruppe på 50 svømmere sandsynligvis vil give et 
hold mellem 15 og 25 deltagere til hver aktivitet. Derfor er det ikke målet at ramme antal deltagere 
gennem kravene, men snarere at ramme en lidt større gruppe for at få et reelt hold afsted. 
- Svømmere, der er kvalificerede til SVØMs landsholdsgrupper for seniorer (inkl. Great Danes), KAN deltage 
i aktiviteter. Man er således IKKE udelukket, fordi man er kvalificeret til et formelt landsholdstilbud. 
 
Økonomi: 
- Økonomien for den samlede gruppe fordeles ud på det samlede antal deltagere - om man har 3 eller 1 
deltager er underordnet ifht. betaling pr. svømmer. 
- De klubber, der ønsker at sende trænere med, betaler selv både løn og rejse/ophold for trænerne. Der 
udtages således ikke “holdtrænere”. Hvis det viser sig, at ingen eller meget få klubber ønsker at sende 
trænere med, aflyses aktiviteten. 
- Der udsendes en samlet opkrævning pr. svømmer til hver enkelt klub. Betalingen for svømmere/trænere 
skal forfalde tids nok til at den samlede betaling ikke kommer til at påhvile den arrangerende klub/leder (i 
første omgang GSC). Betaler man ikke til tiden, bortfalder retten til at deltage. Styregruppen kommer ikke 
til at bruge tid på at rykke for betaling. 
- Der opkræves et administrationsgebyr ifbm. tilmelding til konceptet. Gebyret udgør 1000 kroner pr. 
klub og dækker for et helt år, uanset antal deltagere. Skulle man risikere ikke at få svømmere udtaget til 
gruppen første gang, så må man håbe på anden eller tredie gang. Ellers bortfalder pengene. Hvis man 
ikke ønsker at betale de 1000 kroner her fra start, så kan man ikke deltage i aktiviteterne i løbet af året. 
Med andre ord beder vi jer om at risikere 1000 kroner pr. klub. Til gengæld bærer styregruppen generelt, 



 

 

og GSC i særdeleshed, hele den administrative arbejdsindsats for projektet. Hver aktivitet prisfastsættes i 
øvrigt ud fra et realistisk budget med en buffer på ca. 10% til uforudsete udgifter. 
 
Aktiviteter, der udtages til ifbm. DMK og DMK-J i november: 
- Træningssamling i januar i Gladsaxe. Ryste-sammen med 1-2 overnatninger. Vi forestiller os at 
svømmerne bor privat eller at vi alternativt finder et vandrehjem. Formålet med turen er, at lære hinanden 
at kende og italesætte “God senior, men ikke god nok til Great Danes - hvad gør jeg nu, og hvad tænker 
mine konkurrenter med det samme niveau og den samme alder”. 
- Stævne i udlandet i marts, gerne to uger før Danish Open eller alternativt lige efter Danish Open. 
Stockholm fravælges i udgangspunktet, da niveauet vil give langt de fleste en risiko for kun at svømme 
indledende. 
 
Kære alle:  
 
Der er helt sikkert ting, vi ikke har overvejet helt ud i kanterne af alle scenarier, men vi har dog brugt en 
del tid på at sikre, at vi fra start rammer målene med gruppens dannelse og at vi ikke risikerer at 
udelukke nogle. Om vi kunne have gjort det anderledes? Jeps. Om der er ting, vi kan ændre? Jeps. Men 
som nævnt på mødet i juli vil vi gerne udelukkende have besked om ting, der trænger til opklaring eller 
andet åbenlyst, vi har stirret os blinde på og har overset. Hvis I sidder med en idé om, at vi også skal 
inkludere sidste-års årgangssvømmere (for bare at inkludere et vildt eksempel), så lad være med at 
skrive. Vores indgang til det er, at nu prøver vi den første model af ifbm. DMK og DMK-J og ser om 
tilbuddet bliver attraktivt nok til, at vi får en gruppe i gang og afsted. Og så evaluerer vi løbende og vil 
rigtig gerne have en masse inputs efter udtagelse og efter aktiviteten. 
 
Vi vil sende kriterier ud for Danish Open-udtagelse i god tid, forventeligt i januar 2020, men naturligvis 
først når vi har evalueret på hvordan kriterierne har fungeret til DMK og DMK-J. 
 
Mange sportslige hilsener fra en spændt styregruppe, der ser frem til at prøve konceptet af! 
 
Mvh  
 
Carsten Ramsdahl 
Sofie Seheim 
Olaf Wildeboer 
Ricki Clausen 
Bjørn Sørensen 
Kim Marquardt 
 


