Referat – Landsmøde den 4. juni 2022 – Parasvømning

Deltagere: Vi var 24 stemmeberettigede fra 19 klubber. Det største antal deltagere nogensinde.
Klubdeltagelse: Hovedstadens Svømmeklub, Korsør HIF, Ringsted HIF, Slagelse HIF, Svøm
Korsør/Slagelse, Kvik Kastrup, KSI, Bogense Svømmeklub, Sigma Allerød, Fredericia
Svømmeklub, Horsens Svømmeklub, Skovbakken, Lavia Odder, STO, Holbæk Svømmeklub,
Lavia Næstved, Roskilde Svømning og Parasport Ålborg.

Dagsorden
Formanden byder velkommen.
1. Valg af dirigent
Claudia Ganci Frederiksen var foreslået af idrætsudvalget, og Claudia blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt med de 4 ugers varsel og godkendt af
Breddeudvalget, at vi først afviklede det senere sammen med Forbundsmesterskabet 2022.

2. Valg af referent og stemmetællere
IU indstiller Christian Bundgaard, referent. Christian blev valgt. Der var ikke behov for
stemmetællere.

3. Formandens beretning og godkendelse af denne v. Lars Mejer Frederiksen
Regionsudvalg Øst og Vest bliver nedlagt med udgangen af sæson 2021/2022, og det har givet
anledning til at kigge på stævnekonceptet fremadrettet, således stævnestrukturen er ens over hele
landet, og som er til at fortsætte for fremtidige udvalg.
Jubilæumsstævne/FM: det blev afviklet i september 2021 også som en del af Parasport Danmarks
50-års jubilæum.
Samarbejdet med Dansk Svømmeunion: Arbejdet har været sat på stand by, både på grund af
Corona og en række organisatoriske ændringer i Dansk Svømmeunion. Vi samarbejder dog på en
række områder. Parasvømmere kan deltage ved Unionens mesterskabsstævner, hvis man er
udtaget på særlig dispensationsliste. Det er et rigtigt godt tilbud, hvor man kan deltage i større
stævner sammen med sin klub.
Mesterskaber: vi havde to svømmere med til EM og en svømmer til PL begge 2021. En medalje
ved EM samt flere finalepladser ved PL.
En række personer har forladt os i den forgangne sæson. Bjarne Kragh, Helle Kjær, Asbjørn ,Ørn
og Caroline. Bettina Fisker, Charlotte Husted og Lone Dyrholm. Vi har til gengæld sagt goddag til
Brian Marshall, Mads Claussen, Mie Borg og Aksel Ruby Larsen.
En stor tak til regionerne for et kæmpe arbejde med stævner mv. igennem rigtigt mange år.
Ligeledes til Breddeudvalget og ikke mindst vores idrætskonsulent Anne-Dorte Andersen.
Fremtiden: Danmarks Idrætsforbund forsøger sig med DM-ugen i Aalborg sidst i juni. Vi er
inviterede og vil deltage med de bedste af vores parasvømmere. Vi havde ansøgt om, at
rygsvømning også kunne komme på programmet, men DIF har ikke nået at lande behandlingen. Vi
fremadrettet søger IU om alle discipliner i 50 0g 100 m inkl. 100 IM. Sværhedsgraden i at være
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official i flere stilarter end crawl medfører, at WPS-reglerne skal formidles, så officials ved
fremtidige DM-uger kan dømme alle discipliner.
Uddannelse og inventar: Vi har indkøbt tidtagningsanlæg så alle stævner fremover er med el-tid. Vi
har desuden fået midler af Breddeudvalget til at uddanne flere officials. I 2018 uddannede vi hele
15 officials, og af dem er der stadig en 8-10 stykker, som kan dømme som nationale officials.
Danish Open: En drøm kunne være et nyt stævne af den karakter. Vejle Kommune er en Parasport
kommune, og drømmen er, at vi sammen med Vejle Kommune og Svømmeklub en gang i
fremtiden kunne lave et internationalt stævne.

4. Orientering om regnskab for 2021 v. Allan Svenningsen
Allan Svenningsen gennemgår hovedtallene som fortæller, at vi har brugt ca. 84.500 kr. Ingen
bemærkninger. Se bilag 1.

5. Fremlæggelse af budget 2022 til orientering v. Allan Svenningsen
Allan gennemgik hovedtallene. Vi fik at vide, at de fleste midler går til Special Olympics. De øvrige
hold finansieres via elitemidler. Se bilag 1.

6. Årshjul for indeværende år, herunder til orientering:
Idrætsudvalget har udarbejdet et årshjul. Det er et arbejdsredskab, som udvalget bruger, og som
udvalget gerne vil dele med klubberne. Vi håber også, at det øger synligheden af, hvad udvalget
laver. Idrætsudvalget opfordrede klubberne til at komme med input og feedback til initiativer og
udvikling.
a. Nedlæggelse af Region Øst/Vest
De to regioner bliver nedlagt ved udgangen fra 2021/2022. Det betyder ny
stævnestruktur, hvor vil der være 6 parasvømmestævner, som gælder for alle. Du
kan deltage, hvor end i landet du har lyst. Dernæst et Øst- og Vestdansk
mesterskab, et FM og til sidst DM-ugen. Hvert stævne er individuelt. Der er medaljer
ved alle stævnerne. Rollemodelaspektet bliver nævnt. Altså Landsholdssvømmerne
må også gerne vise sig ved parastævnerne. Den første nationale træningsdag kører
forud for parastævnet den 2/10-22 i Kastrup.
b. Til orientering er opdateret ”Reglement for svømning”.
Reglementet er blevet opdateret. Der er blandt andet blevet indregnet modeller for
de klasser, hvor der ikke findes en verdensrekord. Altså ingen parasvømmere skal
gå fra et stævne uden point.
For S17 og S19 gælder det dog, at beregningsgrundlaget er FINA-point ift.
almensvømningens verdensrekorder.
Parastævnerne samt Øst/Vest bliver fremover på tid, hvor FM og DM svømmer alle
mod alle med afsæt i point beregnet ud fra verdensrekorder i de enkelte klasser.
Danske rekorder kan kun sættes af svømmere, som har en international
klassifikation. Anne-Dorte forklarer på spørgsmålet om, hvorfor danske
klassifikationer ikke er godt nok, at vi i Danmark pt. ikke er gode nok på WPS
reviderede klassifikationsregler. Vi risikerer, at konkurrencen bliver meget
uretfærdig. Der blev lavet nye internationale klassifikationsregler i 2018. WPS har
endnu ikke afholdt kurser for nationale klassifikatører i de nye regler, derfor er vi
ikke opdateret i Danmark.
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c. Til orientering er nyt stævnekoncept jf. “Supplerende reglement for parasvømning
og afvikling af parastævner, Øst/Vestdanske Paramesterskaber samt DM/FM”
Der er udviklet en stævnemanual, og vi udvikler løbslængden undervejs i sæsonen.
Korte løb ved de første stævner og længere løb senere på sæsonen. Venskabsløb
findes ved parastævnerne, hvor man honoreres for indsatsen, og svømmeren kan
ikke diskvalificeres og får ingen official tid.. Aldersinddeling lægger sig op af
reglerne fra Dansk Svømmeunion.
Stævneøkonomi: Vi er hårdt spændt for, og vi skal forsøge med sponsorer
eksempelvis til det øgede antal medaljer.
Startgebyr for parastævnerne 200 kr. og mesterskaberne 250 kr. Der bliver et mere
forsimplet betalingssystem, som hovedkontoret fremover vil være en del af.
Official: Vi skal have flere officials, og til en start er det vigtigst med modul 1 og 2.
Det er kurser udbudt af Dansk Svømmeunion.
Opfordringen er, at de svømmere som er tilmeldt i almen klubber. Der bør
svømmerens fremtidig official tage uddannelsen via almen klubben, således
klubben forestår den fulde betaling.
For paraklubberne, uanset medlemskab af Svøm eller ej, så er et muligt med ½tilskud til den fulde pris for en officialuddannelse.
IU har søgt og fået bevilget kr. 20.000 fra Uddannelsespuljen til uddannelse af
official i sæsonen 2022/2023, som kan bruges til at halvere deltagergebyret.
Det er et krav, at alle svømmere har tilknyttet minimum 1 official. Husk der skal
bruges 20 official til et stævne.
Alle stævnerne kommer til at ligge på Svømmetider.dk, Svoems kalender og i PD’s
kalender, ligesom information bliver sendt ud til klubberne.

7. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

8. Valg af idrætsudvalg, som pt. er 6 og max. kan være 7 repræsentanter
a. Formand (lige år) – Lars Mejer Frederiksen er villig til genvalg
Lars er genvalgt.
b. Udvalgsmedlemmer For 1 år: Jes Bo Johansen og Lene Kjer Rasmussen er villig til
genvalg.
For 2 år: Allan Svenningsen er villig til genvalg
For 1 år: Jes Johansen og Lene Kjer Rasmussen er villige til genvalg.
Udtræder: Morten From og Christian Bundgård
Jes og Lene er genvalgt for et år, Allan genvalgt for to år, Lene Danielsen og Arly
Heide nyvalgte for to år.
9. Evt.
Der var ingen bemærkninger. Dirigenten takkede for god ro og orden.

Lars Mejer Frederiksen
Formand
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Christian Bundgaard
Referent

Bilag 1: Økonomi

Regnskab 2021

Budget 2021

Bemærkning

201403 Region 1

- kr.

se note 1 - overskud som
er overført til 2022

201404 Region 2

- kr.

se note 2 - overskud som
er overført til 2022

201405 Region 3
202103 Fællestræner

se note 3 - overskud som
er overført til 2022

- kr.
11.987,22 kr.

202106 FM

26.800,00 kr.
se note 4 - overskud som
er overført til 2022

0,00 kr.

202107 Aktivitet 1
202108 Aktivitet 2

31.551,75 kr.
970,00 kr.

202115 Aktivitet 9
202140 Administration & Kørsel
Øvrige

37.500,00 kr.
5.149,00 kr.
2.312,00 kr.

23.800,00 kr.

84.845,97 kr.

69.100,00 kr.

-

Budget 2022
201403 Region 1
Overskud overført sidste år
202103 Fællestræner
202106 FM/Øst/Vest

- kr.
-

28.605,00 kr.

-

- kr.
1.751,00 kr.
60.000,00 kr.

202108 Aktivitet 2
202115 Aktivitet 9

- kr.
- kr.
26.500,00 kr.
- kr.
56.144,00 kr.
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Andel tidtageranlæg

Bemærkning

202107 Aktivitet 1

202140 Administration
202190 Kørsel

16.000,00 kr.
2.500,00 kr.

Parastævner

overført overskud fra 2021

Bevilling

