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Klubbernes B landshold – Hvem vil være med? 
 
Vi har en ide til et netværk, som vi ønsker at alle danske svømmeklubber med svømmere på højt nationalt 
niveau tager stilling til. Bær over med navnet i overskriften – det er angivet i mangel på bedre bud. 
 
Vi tror på, at alle svømmere med ambitioner har behov for at deltage i stævner, der dels er under deres 
niveau, på deres niveau og over deres niveau. Hvornår et stævne rammer et givent niveau kan diskuteres, 
men vi tror på, at et stævne, hvor man er A finalist, og måske medaljetager, er ”på” niveau. Denne gruppe af 
svømmere mangler ofte tilbud ”over” niveau i forhold til hvad der udbydes i Danmark. 
 
I takt med, at man dygtiggør sig som svømmer i DK, har man det privilegium, at møde konkurrence på alle 
niveauer hele vejen til en medalje ved danske seniormesterskaber. Det er med til at facilitere udvikling og 
sætte perspektiver for det næste mål. Hvert skridt kræver et ekstra antal fina point, der er overskueligt at 
målsætte. MEN – når man rammer A Finale / medalje niveau er der uendelig lang vej til det næste skridt i det 
etablerede system. Adgangen til et internationalt seniormesterskab, Great Danes eller til et af de i øvrigt 
gode initiativer som eksempelvis holdkap satsninger er et skridt, som for mange af vores dygtigste 
svømmere i klubberne kan virke uopnåeligt. Og for nogle også er det, uagtet at de er de bedste i klubberne. 
 
Vi savner mao. en mulighed for de bedste nationale svømmere. En mulighed som gør, at nogle vil få et par 
trappetrin at sigte efter på vejen mod at koble sig på det etablerede landholds-system. Men også en 
mulighed der gør, at man, selv om man aldrig måtte nå landholds-niveau, får mulighed for fortsat at have 
nye oplevelser at sigte efter, hvis man er blandt de bedste i DK. Det tror vi på er motiverende og 
meningsgivende. I klubmiljøet er det i øvrigt ikke kun afgørende om man har OL/VM/EM potentiale – vi 
mener, at vi også har en opgave i at løfte alle dygtige svømmere op til deres potentiale og give engagerede 
og dygtige svømmere en fortsat mulighed for, at komme ud og konkurrere over niveau. 
 
SVØM har meldt ærligt ud over flere omgange, når vi har efterspurgt denne type muligheder, at det er 
klubbernes opgave selv at skabe tilbud til de svømmere, som ikke har opnået landsholdsniveau. Det 
respekterer vi – heraf tankerne om initiativet. 
 
Vi byder nu op til dans – hvem vil være med? 
 
Vi ønsker at række ud og høre om der er interesse for, at skabe et fælles fodslag på klubplan, hvor vi i 
fællesskab kan udvikle kvalificerede tilbud til nogle af landets bedste klubsvømmere, der ikke er at finde i 
landsholdssystemet. 
 
Klubbernes nuværende elitetilbud og tanken om et fælles tilbud 
 
I GSC har vi en elitepolitik. Den bygger på 3 niveauinddelte grupper med hver sit indhold og tilbud. Første 
elitegruppe kvalificerer man sig til, når man rammer en kravtid, der svarer til OL kravtid +7%, som vi har 
vurderet er meningsgivende som første ekstra indsats. I mange danske klubber har man lignende initiativer, 
som også giver rigtig god mening. Vi tror dog på, at vi i fællesskab kan styrke initiativerne. Vores 
grundlæggende overbevisning er… 
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1) At det vil styrke oplevelsen og netværket blandt svømmerne at deltage i fælles stævner. 
2) At det kan give mere mening for klubber med få svømmere på det givne niveau at deltage i 

et større fællesskab. 
3) At det vil styrke oplevelsen og udbyttet hos trænerne at tage af sted sammen. 
4) At vi kan reducere omkostninger og kvalificere samt lette administrationen. 
5) At initiativet rummer potentiale til udvidelse med flere gode ideer, hvor vi løfter i flok. 

 
I vores optik kræver det ikke mere end to klubber at danne et fællesskab. Så vi kan se mening i selv få 
deltagere. Geografisk er det uden betydning, hvilke klubber det handler om. 
 
Forudsætningerne for fællesskabet 
 
For at dette initiativ i fremtiden skal virke, forestiller vi os en række forudsætninger: 
 

1) En styregruppe skal udfinde fælles udtagelseskriterier og et fælles udtagelsestidspunkt, så 
kriteriet (kravtider) for at indgå i ”klubbernes B landshold” er identiske blandt klubberne. 

2) Kriteriet for udtagelse bør svare til, at man som svømmer har et niveau, der placerer en i den 
nationale top. Et eksempel på det niveau kunne være OL kravtider + 6-7%. I nogle løb 
betyder det medalje, i andre A finale deltagelse ved DM. Hvilken form for kriterier, der skal 
vælges og ved hvilket niveau, vi sætter underliggeren bør vi diskutere, for herefter at 
beslutte. 

3) En plan for, at vi X antal gange om året deltager ved internationale stævner med et højere 
niveau end danske mesterskaber og med nye svømmere at konkurrere imod. 

 
Vil i være med til at tænke videre? 
 
Ovenstående er blot tanker i første omgang. Vi håber dog på, at nogle af jer er nysgerrige eller også går i 
lignende overvejelser, og vil i så fald gerne indbyde til en dialog, hvor vi kan få diskuteret tankerne og 
forhåbentlig få sat et initiativ i system til glæde og gavn for de dygtige danske klub-svømmere  
 
Hvis I som klub er interesserede i, at indgå en dialog omkring et muligt fællesskab, vil vi derfor gerne mødes 
jer under DM på langbane. Det vil kræve lidt planlægning mht. trænerbemanding på kanten, men til gengæld 
er de fleste relevante personer samlet på samme geografiske sted. Vi håber, at det vil være muligt både for 
en klubleder og en træner at deltage. 
 
 Fredag d. 12. Juli kl. 14.00 - senest 16.00 
 I Helsingør – et sted i eller omkring svømmehallen 
 
Hvis I er interesserede, vil vi meget gerne høre fra jer. Skriv i så fald til undertegnede. 
 
Sportslig hilsen 
 
Kim W. Marquardt 
Klubchef, Gladsaxe Svøm 
Tlf. 23716410 / mail sportschef@gsc.dk 
 


