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Parasport svømning - vores horisonter

2024

2032

2028



Fælles kultur af 
forbedring og 
performance

2024
Perform our best on 

the big meets

2028
Race our best against the best

High Performance 
Træningsmiljøer 

(klubber og 
landshold)

2022 2032

2032
High Performance Team

Professional, holistisk og 
bæredygtig svømmemiljø i 

Danmark

2024

Vores horisonter



Vision til strategi til aktion

Kultur
• Nyder hver dag til hurtig 

svømning

• Præstere til det største 
stævne

• Egen & kollektiv forbedring

• Kollektivt ønske om succes

Præstation

• Bliver blandet verdens 
bedst

• fx VIRTUS, Special 
Olympics World 
Games, PL

Identitet

• Jeg er nok

• Jeg er stolt

• Jeg kan

• Jeg vil

• Jeg er en parasvømmer

Miljø

• Klubsamarbejde

• Trænernetværk

• Trænerkursus

• Rekruttering, fast-
tracking, opfyldning

Operations

• Økonomi 

• Strategi 

• Rollefordeling

• Optimering af 
ressourcer



Vision til strategi til aktion

Dannebrogs 
Delfiner

Stævner, 
klassifikation

Klub samarbejder, 
træner netværk, 

kursus

Operations



Hvad er 
Dannebrogs
Delfiner?

• Et fælleskab for svømmere og
forældre involveret i
parasvømning

• Et sted hvor man kan få
anerkendelse, opbakning og
støtter

• Et fælleskab hvor man har et 
kollektiv og stærkt identitet

• JEG ER EN DELFINER



Hvorfor

• Mange svømmere få ikke den anerkendelse i deres egne 
klubber

• Nogle svømmere trives ikke til daglige i deres egne 
træningsmiljø

• Svømmere og forældre mangler et større identitet som 
de kan holde fast på. At blive en del af noget større

• Samtidiges mangler vi et fælles mødested, hvor vi kan 
udvikle den kultur som vi ønsker at skabe

• Vi kan skabe en klubstemning til vores medlemmer 
selvom vi kalder det ikke en klub

• Vi kalder det Dannebrogs Delfiner



Dannebrogsdelfiner

Viden 
fordeling

Program

Forældre 
netværk 

Fælles 
online 

mødested

Identitet

Aktiviteter 
og sociale

DANNEBROGS

DELFINER



Fælles online 
mødested

• Holdsport.dk

• Chat funktion

• Tilmeldingssted

• Nyheder, opslagstavle

• Forum

• Billeder

• Kalender



Identitet og kultur

• Svømmere få deres egne, stærkt identitet

• Et identitet, hvor de har høj forventninger, har 
en ønske om succes for sig selv og for holdet, 
og hvor de nyde hurtige svømning

• De er ikke kun fx på Talentprogram, hellere en 
del af en kultur, der vil anerkende, forstå og 
hjælpe dem 

• En svømmer kan forklare til sig selv og til 
andre: ”jeg gør det, fordi jeg er en 
Dannebrogs Delfin”

• Forældre bliver også en del af noget større end 
dem. Hvor de er en del af et fællesskab, der vil 
støtte deres barn fra første dagen



Viden fordeling 

• Medlemmer af Dannebrogs Delfiner kan 
vælge at deltage i forskellige online og 
fysisk workshops, foredrag og 
dialogmødes om forskellige evner

• Nogle workshops er aldersspecifikke, 
mens andre er åbne for alle

• Nogle foredrag/workshop vil være for 
forældre 

• Andre typer viden fordeling vil blive sæt 
ind på vores fysisk online mødested 
(Holdsport). Fx artikler



Aktiviteter og sociale

• Dannebrogs Delfiner vil organisere 
aktiviteter og sociale events uden for 
hold samlinger

• Målet er at øge vores svømmeres 
trivsel 

• Aktiviteter er en gode måde for at 
støtte kulturen og identitet vi søge at 
skabe

• Aktiviteter kan nogle gange blive online 
og andre gange med fysisk fremmøder 



Forældrenetværk

• Dannebrogs Delfiner vil også give 
forældre en paraply fællesskab for at 
dele viden, sparre og drøfte forskellige 
ting

• Vores fælles online mødested vil 
skabe et godt platform for at støtte 
forældrenetværk



HIGH-
PERFORMANCE

PERFORMANCE
- Bronze
- Sølv
- Guld

PERFORMANCE X-HOLD

RISING 
STARS
- Bronze
- Sølv
- Guld

SPECIAL 
OLYMPICS
- Bronze
- Sølv
- Guld

TALENT
- Bronze
- Sølv
- Guld

SPECIAL OLYMPICS X-HOLD

Fra hold til program

Med udtagelse til at repræsentere Danmark til junior og senior 
landshold stævne



Rising Stars Program

• Lære at svømme / begynder niveau

• Tryghed, bevægelse og forståelse for egen krop i vandetBronze

• Letøvet niveau

• At sammensætte de mange lærte bevægelser, således at børnene lærer 
at bevæge sig fra punkt til punkt med grundlæggende færdighederSølv

• Øvet niveau

• Forberedelse til konkurrence svømning eller for dem der har lige startet 
på et konkurrence/teknik/medleyhold i deres klub.Guld



Talentprogram

• Tidligere Boblehold

• Det første træningshold i Parasports regi, hvor svømmere 
få at lære at træne som atleter i vandet og på landet

Bronze

• Hvor svømmere udvikle deres træningspræstationSølv

• Forberedelse til performance svømningGuld



Special Olympics Program

• Det første træningshold i Parasports regi, hvor 
svømmere få at lære at træne som atleter i vandet og 
på landet

Bronze

• Hvor svømmere udvikle deres potentiale i retning af 
Special Olympics World GamesSølv

• Hvor svømmere udvikle deres potentiale i retning af 
Performance ProgramGuld



Special Olympics Program

• Sølv
• Jeg elsker at svømme

• Når jeg er til stævne kan jeg bedst lide den anerkendelse med at få en 
medaljer, diplom eller ligne pga. min deltagelse

• Guld
• Jeg elsker at svømme

• Jeg vil gerne svømme 3-5 gange om ugen

• Når jeg er til stævne kan jeg bedst lide at konkurrere mod andre selvom at jeg 
måske ikke tage hjem med en medaljer, diplom eller ligne.



Performance Program

• Vi hjælper svømmere at 
maksimere deres potentiale og 
præstere på det højeste niveau

• Tilbud til aktiviteter (camps, 
stævne osv.) efter niveau 
(bronze, sølv, guld)

• Udtagelseskriterier vil inkludere 
kravtider (eller points krav) Bronze

Sølv
Guld



High-Performance Program

• Vi støtter og styrker de 
svømmere der har mulighed for 
at vinde medalje på højeste 
niveau ved VM og PL

• Udtagelseskriterier vil inkludere 
• Kravtider eller points

• Der handler også om 
muligheder/potentiale



Performance X-Hold
Special Olympics X-Hold

Transition?
Pause?

• Pause
• En del af Dannebrogs Delfiner men 

har behov for en pause eller 
væsentlig ændring i træningsfokus

• Transition fra performance til 
hobby
• Holdet kan hjælpe og støtte 

svømmere i denne transition

• Betragtning
• Dem der ønsker at komme i 

betragtning til udtagelse til 
internationale mesterskaber men ikke 
kan opfylde kriterier for 
Performance/High-Performance 
program



Dannebrogs Delfiner  
er…

• Er et fællesskab

• Er et koordineret koncept

• de individuelle ting, vi 
gør, er designet til at 
understøtte det større 
mål

• Helheden er mere end 
summen af delen

• En idé og et fysisk ting


