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FORORD

VELKOMMEN TIL SVØMNINGENS UDDANNELSESKATALOG 2022
Til dig, der arbejder med eller underviser i svømning og vandaktiviteter præsenterer vi i kataloget alle uddannelser og kurser.
Dansk Svømmeunion og DGI Svømning samarbejder på uddannelsesområdet.
På Dansk Svømmeunions og DGI Svømnings hjælpeinstruktøruddannelse er der fokus på hjælpeinstruktørens aktive rolle med
at skabe et godt og motiverende undervisningsmiljø.
På Svømningens Grunduddannelse tilbyder vi en faglig, fleksibel
og imødekommende uddannelse, som forbedrer instruktørernes
undervisning i dagligdagen. Grunduddannelsen er tilrettelagt,
således at der både er e-læringsmoduler samt fysiske moduler
med undervisere og praktiske øvelser i svømmehallen.

Spar penge med in-house-uddannelser
Det er meget populært at afholde Svømningens Grunduddannelse
og hjælpeinstruktøruddannelse internt som in-house uddannelser
sammen med en eller flere naboklubber. Det er især en god idé,
hvis I har flere hjælpeinstruktører og instruktører, som I ønsker at
få uddannet.
I dette uddannelseskatalog finder du vores uddannelsesstruktur
og beskrivelser af samtlige uddannelser.

Rigtig god fornøjelse!

DGI SVØMNINGS OG DANSK SVØMMEUNIONS
UDDANNELSESKATALOG 2022
Udgivet af
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Uddannelsesstruktur

Signaturforklaring:

Dansk Svømmeunion
DGI Svømning
Fælles

Ungdomsuddannelser
Svømningens
Hjælpeinstruktøruddannelse
12-16 år

Juniorleder
14-17 år

Instruktør-/træneruddannelser
Svømningens
Grunduddannelse

Børnetræneruddannelse

Butterfly

Svømningens
Årgangstræneruddannelse
træneruddannelse

Rygcrawl

Diplomtræneruddannelsen

Brystsvømning

Idrættens Træner Akademi

Crawl

Specialuddannelser
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Baby 0-1 år

Begyndersvømning for voksne

Tumling 1-4 år

Start 2 crawl

Splash & Fun

Svømning og aktiviteter for seniorer

Aqua Fitness uddannelser
Aqua Fitness
Grunduddannelse

DeepWater
Puls

Genoptræning
i vand

Aqua Cross
Training

Musik og træning
i vand

Åbent vand uddannelser
Åbent Vand Træneruddannelse

Officialuddannelser

Ocean Rescue Camp instruktør

Modul 1 Tidtager Stævnefunktion
Modul 2 Bane-vende-mål-dommer

Modul 3
Starter

Modul 4
Ledende tidtager
Ledende måldommer

Modul 5
Speaker

WinGrodan
Modul 6
Stævnesekretær

Modul 7
Overdommer

Livredning og vandsikkerhed
Bassinlivredder
Dommerkursus

Basal Genoplivning
med AED

Åbent Vand Livredder
Dommerkursus

Instruktør i Basal
Genoplivning
med AED

Red din makker

Teen og Tweens aktiviteter
Aqua+ Akademi

Livredder Akademi
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UNGDOMSUDDANNELSER
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Svømningens
Hjælpeinstruktøruddannelse
12-16 år

Juniorleder
14-17 år

SVØMNINGENS HJÆLPEINSTRUKTØRUDDANNELSE 12-16 ÅR
Er du vild med vand og kan du godt lide at lære fra dig?

• Uddannelsen er målrettet dig, som er kommende eller ny
hjælpeinstruktør. Du vil lære om din rolle som hjælpeinstruktør,
så du kan udfylde denne aktivt på dine svømmehold

• At få et grundlæggende svømmefagligt fundament om grundfærdigheder, aktiviteter og stilarter samt kunne omsætte teori
til praksis gennem konkrete aktiviteter
• At få kendskab til lektionsplanlægning
• At få kendskab til børns udvikling og kunne bruge denne viden i
dine aktiviteter
• At kunne tage aktiv del i at skabe et godt og motiverende undervisningsmiljø for de enkelte svømmere og lyst til læring
• At opleve kroppen i vand på egen krop gennem praktiske
øvelser
• At blive inspireret til mere læring og at ville ”mere”

Formål

Forudsætninger og krav

• At blive bevidst om din rolle som hjælpeinstruktør og udfylde
denne rolle aktivt og ansvarsbevidst
• At kunne igangsætte og formidle aktiviteter og øvelser
• At skabe glæde ved svømning og vandaktiviteter, så dine
svømmere får lyst til mere

• Du kan deltage fra det år, du fylder 12 år
• Hjælpeinstruktøruddannelsen er programsat til 15 timer og
strækker sig typisk over 2 weekenddage

Så er hjælpeinstruktøruddannelsen lige noget for dig.
Her bliver du klædt godt og grundigt på til hjælpeinstruktørens rolle i at skabe et aktivt og motiverende
undervisningsmiljø.
Målgruppe

Læringskompetencer
• At blive bevidst om kommunikation og kunne bruge sit kropssprog aktivt i rollen som hjælpeinstruktør i en svømmehal

Ansvarlig
• Dansk Svømmeunion
• DGI Svømning
NB! Hjælpeinstruktøruddannelserne kan ses på henholdsvis
Dansk Svømmeunions og DGI Svømnings hjemmeside.

”Hjælpeinstruktører er svømmeklubbens ansigt udadtil. Derfor investerer vi i uddannelse af dem.
Det højner kvaliteten på vores hold – ligesom det giver hjælpeinstruktørerne det bedste udgangspunkt for deres egen personlige udvikling.
Vi har med stor succes købt inhouse-uddannelser. Det giver en stor besparelse, og vi kan få vores
hjælpeinstruktørerne uddannet til det halve af, hvad vi ellers skal betale. Vi kan selv aftage mange
pladser. Er der pladser tilovers, tilbydes de til andre klubber. Sådan hjælper vi både dem og os. DGI
og Dansk Svømmeunion hjælper os med koordineringen. Det fungerer rigtig godt for os.”
Jan-Henrik Wienke, formand hos HOG
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JUNIORLEDER 14-17 ÅR
Bliv klogere på dig selv og styrk dine kompetencer
Har du lyst til at blive klogere på dig selv og udvikle dine personlige og svømmefaglige kompetencer? På juniorleder-uddannelsen
sætter vi spot på, hvordan du kan blive en endnu dygtigere underviser, der tør gå forrest og vise vejen!

Målgruppe
• Uddannelsen er målrettet dig, der allerede har lidt undervisningserfaring, men gerne vil vide mere – både om dig selv, om
ledelse, samarbejde, idéudvikling og undervisning
• Du er minimum 14 år og har lyst til at tage fat og gøre en forskel
for din klub

Formål
• At uddanne og motivere dig til at idéudvikle og afholde arrangementer hjemme i foreningen
• Du bliver klogere på dig selv og får indsigt i, hvordan du kan
blive en dygtigere og stærkere underviser

Læringskompetencer
• Du lærer om undervisning og om, hvordan man bliver en god
instruktør
• Du får indblik i motivationsskabende undervisning
• Du lærer om kommunikation mellem børn og forældre samt
forældrekontakt
• Du lærer om samarbejde og selvledelse
• Du lærer at idéudvikle, planlægge og afholde arrangementer
• Du får basisviden om børns udvikling

Forudsætninger og krav
• Du skal være fyldt 14 år
• Det er ikke en forudsætning at have gennemført hjælpeinstruktøruddannelsen, bassinassistent- eller instruktørassistentuddannelsen
• Uddannelsesforløbet er programsat til 38 timer og strækker sig
typisk over to weekender fredag til søndag

Ansvarlig
• DGI Svømning

"Som svømmeklub har vi brug for kompetente og uddannede trænere/instruktører, som kan
idéudvikle og skabe gode relationer på svømmeholdene. Juniorlederuddannelsen giver vores
instruktører et godt udgangspunkt til at stå for egen undervisning af hold og håndtere dialogen
og kommunikationen med børn og forældre."
Kim Hornbæk, formand i Swimteam Neptun
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INSTRUKTØR-/
TRÆNERUDDANNELSER
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Instruktør-/træneruddannelser
Svømningens
Grunduddannelse

Børnetræneruddannelse

Butterfly

Årgangstræneruddannelse
Svømningens
træneruddannelse

Rygcrawl

Diplomtræneruddannelsen

Brystsvømning

Idrættens Træner Akademi

Crawl

SVØMNINGENS GRUNDUDDANNELSE
Underviser du børn og unge eller voksne i at lære at svømme, så får du her et fundament til at blive en god underviser. Du får redskaber, viden og sparring, som gør dig i stand til at skabe en motiverende og lærerig undervisning.
Målgruppe

Læringskompetencer

• Uddannelsen er for alle, der underviser børn og voksne i svømning og vandaktiviteter, uanset om du er en ny eller erfaren
instruktør

• Læring om pædagogik, kommunikation og formidling
• Læring om forudsætninger og motivation hos svømmerne
• Planlægning, igangsættelse og evaluering af lektioner og komplette undervisningsforløb
• Læring om kroppen i vand og grundfærdigheder
• Læring om at undervise børn og voksne i alle fire stilarter med
fokus på udviklingen fra grundfærdigheder til stilart
• Læring om og analyse af de fire stilarter
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• At instruktøren kan målsætte, planlægge, gennemføre og
evaluere en god svømmeundervisning
• At give instruktøren viden og redskaber, der skaber et trygt
læringsmiljø
• At klæde instruktøren fagligt på til at udvikle den enkelte
svømmers færdigheder

”I Gentofte Svømmeklub har vi fokus på at fastholde vores trænere og instruktører over flere år.
Derfor har vi fokus på at uddanne både trænere og instruktører i svømmeskolen så deres faglige
niveau opkvalificeres blandt andet gennem Svømningens Grunduddannelse”
Klubchef Christian Toft, Gentofte Svømmeklub
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Uddannelsesoverblik
Svømningens Grunduddannelse er tilrettelagt således, at der både vil
være e-læringsmoduler, fysiske workshops med undervisere samt
praktiske øvelser i svømmehallen. Således er uddannelsen yderst
inkluderende og relevant i forhold til instruktørernes d
 agligdag.

Forudsætninger og krav
• Du skal være fyldt 15 år
• Uddannelsen er et forløb på 57 timer
• Uddannelsen vil bestå af såvel hjemmearbejde som to
uddannelsesweekender

Ansvarlig
• Dansk Svømmeunion
• DGI Svømning
NB! Uddannelserne kan ses på henholdsvis Dansk Svømmeunions
og DGI Svømnings hjemmeside.
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FASE 1
Forberedelse

FASE 2
Weekend 1

FASE 3
Forberedelse

FASE 4
Weekend 2

FASE 5
Hjemmearbejde

• E-læring
• Logbog

• Workshops
• Logbog

• E-læring
• Videooptagelse
• Logbog

• Workshops
• Logbog

• Afsluttende
opgave
• Evaluering

4 timer

15 timer

15 timer

15 timer

8 timer

STILARTERNE: CRAWL, RYGSVØMNING, BRYSTSVØMNING OG BUTTERFLY
Boost dine kompetencer – i teori og praksis
At undervise og arbejde med stilarterne crawl, rygcrawl, butterfly og brystsvømning i svømmehallen er et håndværk. Et håndværk, som kræver, at du er trænet i at se på en svømmer, udpege styrker og udfordringer i svømmerens stilartssvømning, kunne igangsætte aktiviteter, som
forbedrer svømmeren, hvor denne er udfordret, og efterfølgende konkludere, om aktiviteten gjorde svømmeren bedre.

Herunder er fire forskellige uddannelser:
•
•
•
•

Crawl
Rygsvømning
Brystsvømning
Butterfly

Målgruppe
• Uddannelserne henvender sig til dig, som underviser i børne-,
ungdoms- eller voksensvømning på begynder eller øvet niveau og
gerne vil specialisere dig indenfor en eller flere af de fire stilarter
• Du skal have lyst til at skærpe dine kompetencer i at arbejde med
stilarten
• Uddannelserne henvender sig ikke til konkurrencetrænere
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• At du kan arbejde struktureret med indlæring og optimering af
stilarten samt målrette din undervisning til den enkelte svømmer
• At du får analyseværktøjer til at kunne se på en stilart og vurdere,
hvordan dine svømmere udfører stilarten i forhold til ideel udførelse
• At du får redskaber til at udarbejde aktiviteter, som styrker udviklingen af dine svømmere

Læringskompetencer

• Du kan udarbejde relevante aktiviteter, som hjælper svømmeren,
hvor denne er udfordret
• Du lærer at vurdere, om aktiviteterne medførte en bedre udførelse af stilarten

Forudsætninger og krav
• For at deltage skal du have gennemført DGI Svømnings Grund
uddannelse og Svømning i svømmeskolen eller Begyndersvømning for voksne, eller Dansk Svømmeunions grunduddannelse
eller Svømningens Grunduddannelse
• Du har mindst 2 års praktisk erfaring som ansvarlig underviser på
enten børne-, ungdoms- eller voksenhold på begynder eller øvet
niveau
• Alle stilartsuddannelser strækker sig over 4 timer og vil bestå af
hjemmearbejde før og efter uddannelsen
• For udstedelse af deltagerbevis skal deltagerne have gennemført
hele uddannelsen og deltaget aktivt. Med aktiv deltagelse menes
der også, at deltagerne har forberedt sig til uddannelsen med
cases og udfordringer fra egen undervisning samt har afleveret
den praksisorienterede opgave efter uddannelsesdagen

Ansvarlig
• DGI Svømning

• Du lærer at se på en svømmer, der udfører stilartssvømning og
finde styrker og udfordringer i udførelsen
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BØRNETRÆNERUDDANNELSEN
Står du som ny træner på et af klubbens første konkurrencehold er dette kursus lige hvad du har brug for. Uddannelsen giver dig de vigtigste redskaber, til at kunne varetage jobbet som træner for børn, forældre og klubben.
Den ruster dig til at kunne håndtere og være på forkant med de typiske udfordringer der er forbundet med at være
træner for børnenes første sæson som konkurrencesvømmere.
Målgruppe
• Trænere, der er/skal være ansvarlige eller assisterende på
klubbens første konkurrencehold.

Formål
• Deltagerne uddannes til at kunne varetage planlægning, træning og ledelsen af et børnehold i svømmeklub regi.

Læringskompetencer:
Efter Børnetræneruddannelsen har deltagerne kendskab til og
udviklet kompetencer indenfor:
• Sansemotorik og børn fysiske udvikling
• Vandbaseret undervisning og træning
• Landbaseret undervisning og træning
• Samarbejde med forældre og klub

•
•
•
•

Stævneintroduktion til børn og deres forældre
Fastholdelse af svømmere i konkurrenceafdelingen
Planlægning og opbygning af en læringsplan
Gennemførsel af den ”Den gode træning”

Forudsætninger og kvalifikationer:
• Det er en forudsætning for uddannelsens deltagere, at de er
fyldt 16 år
• Det er en forudsætning, at deltageren fast træner et konkurrencehold
• Uddannelsen er adgangsgivende til Årgangstræneruddannelse

Ansvarlig:
• Dansk Svømmeunion

ÅRGANGSTRÆNERUDDANNELSEN
Har du ambitioner om at være konkurrencetræner og træne unge talenter på årgangsniveau, så er dette uddannelsen
du skal vælge. Her får du redskaber, viden og kendskab som sætter dig i stand til at varetage en træning med
progression.
Målgruppe

Forudsætninger

• Alle, der ønsker at træne årgangssvømmere, og som har
gennemgået Svømningens Grunduddannelse eller Børnetræneruddannelsen

• For at deltage på Årgangstræneruddannelsen, skal du have
gennemgået Svømningens Grunduddannelse eller Børnetræneruddannelsen.

Formål

Kvalifikationer og licens

• Deltagerne uddannes til at kunne varetage planlægning,
træning og ledelsen af et årgangshold i svømmeklub regi.

• Uddannelsen er adgangsgivende til Diplomtræneruddannelsen
– efter ét års praktik som træner.
• Når uddannelsen er gennemført, vil træneren automatisk blive
certificeret til en Trænerlicens under Dansk Svømmeunion som
er gældende i to år. Trænerlicensen giver ret til at være træner
ved DM-Årgang, DM-Junior og DM.

Læringskompetencer
Efter Årgangstræneruddannelsen har deltagerne kendskab til og
udviklet kompetencer indenfor:
• Trænerrollen, coaching og ledelsesstil
• Motivation og trivsel
• Udvikling af mentale kompetencer
• Biomekaniske principper
• Teknisk stilartsanalyse og udvikling
• Starter og vendinger
• Træningsfysiologi og arbejdsintensiteter
• Træningsplanlægning

Ansvarlig:
• Dansk Svømmeunion
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DIPLOMTRÆNERUDDANNELSE
Uddannelsen er for dig, der vil gøre svømmetrænerfaget
til et karrierevalg. Med uddannelsen bliver du i stand
til at opbygge og varetage stærke talentmiljøer, samt
træner og udvikle både junior- og senior-svømmere på et
nationalt niveau.
Uddannelsen består af en basisdel varetaget af DIF samt
en specialforbundsdel varetaget af Dansk Svømmeunion.
Målgruppe
• Deltids- eller fuldtidsansatte konkurrence-svømmetrænere i
danske svømmeklubber.
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• At uddanne fagligt stærke og kompetente konkurrencetrænere
på nationalt niveau til svømmeklubber under dansk Svømmeunion.

Læringskompetencer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pædagogik, Psykologi og Coaching
Ledelse og mandskabsbehandling
Anatomi, fysiologi og træningslære
Svømmeteknisk analyse til udvikling og optimering
Træningsplanlægning og periodisering for Junior- og
Senior-svømmere
Træningsmonitorering og testning
Trænings- og stævne-evaluering
Landbaseret træning og styrketræning
Sportsernæring, doping samt mental og fysisk sundhed
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Forudsætninger og kvalifikationer
• Dansk Svømmeunions Årgangstræneruddannelse eller tilsvarende uddannelse skal være bestået.
• Deltageren skal være ansat i en klub med national sportslig
målsætning og handlingsplan samt have flerårig erfaring med
træning af årgang/junior/senior svømmere. Endvidere skal
deltageren være studieegnet, idet der er en del teori der skal
læses samt skriftlige opgaver der skal afleveres undervejs i
uddannelsen.
• Uddannelsen er adgangsgivende til Idrættens Træner Akademi.

Ansvarlig
• Dansk Svømmeunion
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ITA UDDANNELSE
ITA er den højeste træneruddannelse i dansk idræt.
Den tilrettelægges af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og
Team Danmark i samarbejde med specialforbund (Dansk
Svømmeunion). Uddannelse er for dig der arbejder med
talent- eliteidrætsudøvere på højt nationalt eller internationalt niveau.

Forudsætninger:

Uddannelsen bygger på refleksion over egen praksis,
teoretiske kundskaber og DIF’s, Team Danmarks og
Dansk Svømmeunions erfaringer og viden om eliteidræt.

• For at deltage på ITA skal du have bestået Diplomtræneruddannelsen.
• Du skal endvidere arbejde fuld tid som svømmetræner eller
talentudvikler med konkurrencesvømmere på højt nationalt
eller internationalt niveau.
• Det tilrådes, at du har en afsluttet ungdomsuddannelse
(gymnasium eller lign.), da dele af undervisningen tager udgangspunkt i et niveau som ligger ud over folkeskolens
afgangseksamen. Dele af pensum er på engelsk.

Målgruppe

Ansvarlig

• Trænere som har bestået Diplomtræneruddannelsen og arbejder
fuld tid med elitesvømning og/eller talentudvikling.

• Dansk Svømmeunion
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• At uddanne trænere og talentudviklere på højeste niveau til
svømmeklubber under Dansk Svømmeunion.

Læringskompetencer
• Videreudvikle kompetencer i relation til trænerrollen,
sportspsykologi og talentudvikling samt træningslære for
derved at kunne forbedre talent- og eliteidrætsudøvere på højt
nationalt og internationalt niveau.
• Skabe et akademisk afsæt som sikres ved inddragelse af nyeste forskning og idrætsfaglig viden på højeste niveau på tværs
af idrætsgrene.
• Omsætning af viden til egen praksis.
• Etablering af relationer til øvrige trænere, DIF, Team Danmark,
SVØM m.fl.
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SPECIALUDDANNELSER

22

Specialuddannelser
Baby 0-1 år

Begyndersvømning for voksne

Tumling 1-4 år

Start 2 crawl

Splash & Fun

Svømning og aktiviteter for seniorer

BABYSVØMNING 0-1 ÅR

TUMLINGE 1-4 ÅR

Kan du skabe et trygt læringsrum for forældre og børn?
Det kræver nærvær, ro og tryghed, når forældre og
børn i fællesskab skal blive fortrolige med vandet. Som
instruktør i vandaktiviteter for forældre med børn i
alderen 0-1 år forstår du målgruppens helt særlige
behov – både når det gælder kommunikation og undervisningsmetode.

Skal du undervise børn i alderen 1-4 år?

Målgruppe
• Nuværende eller kommende instruktører, som har interesse i
at undervise og vejlede i vandaktiviteter for forældre med børn
i alderen 0-1 år

Formål
• At du kan skabe tryghed og udvikling for både børn og voksne,
så du kan undervise, støtte og vejlede forældre med baby
• At du efter endt uddannelse kan anvende din teoretiske viden
i praksis ved at lave vandaktiviteter, som stimulerer barnets
sansemotoriske og motoriske udvikling

Læringskompetencer
• Du tilegner dig teoretisk og praktisk viden – på et højt fagligt
niveau – om alle babysvømningens facetter
• Du får et grundigt teoretisk indblik i barnets sansemotoriske og
sociale udvikling
• Du lærer at gennemføre vandaktiviteter, der stimulerer børns
sociale og sansemotoriske udvikling – blandt andet greb, dyk
og sanglege
• Du lærer, hvordan du bedst skaber et trygt læringsrum for både
forældre og børn – fra start til slut

Forudsætninger og krav
• Du skal være fyldt 16 år
• For at deltage skal du ikke have gennemført Svømningens
Grunduddannelse
• Uddannelsen er programsat til 19 timer og strækker sig typisk
over en weekend

Så er tumlingeuddannelsen lige noget for dig. Du får muligheden
for at lære at undervise børn i alderen 1-4 år og lærer, hvordan du
underviser og vejleder deres forældre.

Målgruppe
• Nuværende og kommende instruktører, der har interesse i at
undervise forældre med børn i alderen 1-4 år

Formål
• At du kan planlægge og gennemføre målrettet undervisning,
hvor både forælder og barn er aktive gennem leg og derved
lærer at udvikle kompetencer og svømmefærdigheder
• At du med kvalitet for øje kan tilbyde undervisning, der understøtter barnets kognitive, fysiske og sociale udvikling

Læringskompetencer
• Du tilegner dig teoretisk og praktisk viden – på et højt fagligt
niveau – om alle facetter indenfor småbørnssvømning
• Du får et grundigt teoretisk indblik i barnets sansemotoriske og
sociale udvikling 1-4 år
• Du lærer at planlægge og gennemføre aktiviteter, der stimulerer børns sociale og sansemotoriske udvikling – blandt andet
tema- og sanglege samt dyk
• Du lærer om anerkendende pædagogik og om at opbygge
relationer

Forudsætninger og krav
• Du skal være fyldt 16 år
• For at deltage skal du ikke have gennemført Svømningens
Grunduddannelse
• Uddannelsen er programsat til 17 timer og strækker sig typisk
over en weekend

Ansvarlig
• DGI Svømning

Ansvarlig
• DGI Svømning
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SPLASH AND FUN
Brug vandet på nye, sjove og udfordrende måder
Vil du gerne give dine svømmere en på opleveren? Og trænger du til ny inspiration til aktiviteter, øvelser og lege, som du kan bruge i din
undervisning? På Splash and Fun-uddannelsen får du øjnene op for nye måder at være aktiv med vand.

Målgruppe
• Uddannelsesforløbet henvender sig til dig, der har mod på
at prøve noget nyt og tør tænke ud af boksen. Du vil gerne
inspirere og motivere dine svømmere, dyrke deres glæde ved at
bevæge sig i vand og fastholde deres interesse for svømning

Formål
• At give dig de redskaber, du behøver, for at kunne tilrettelægge
og gennemføre en inspirerende undervisning, som dine svømmere glæder sig til hver eneste gang.
• At du kan give dine svømmere en anderledes undervisning, der
er med til at fastholde unge i foreningen

Læringskompetencer
• Du lærer sjove, alternative og udfordrende måder at bruge vand
og hallens øvrige faciliteter på – blandt andet undervandsrugby, posteløb, stjerneløb, ABC-svømning, combat, fitness og
vandstunt

• Du lærer at udvikle spil og vandaktiviteter, der kan motivere og
fange de unge svømmeres interesse
• Du får indblik i, hvad der skal til for at fastholde de unge svømmere i foreningen – med fokus på idrætscross, multisport og
oplevelseshold
• Du lærer, hvordan du kan bruge historiefortælling og dramatisering i din undervisning

Forudsætninger og krav
• Du skal være fyldt 16 år
• For at deltage skal du ikke have gennemført Svømningens
Grunduddannelse
• Uddannelsen er programsat til 8 timer

Ansvarlig
• DGI Svømning

BEGYNDERSVØMNING FOR VOKSNE
Styrk dine kompetencer i at undervise voksne
Skal du undervise den voksne udøver, som er ny i vandets element? Eller skal du undervise og støtte voksne med vandskræk?
Så er uddannelsen svømning for voksne helt sikkert det rigtige
valg.

Målgruppe

• At skabe en progression i undervisningen fra angst til tillid –
med fokus på vandskrækdelen
• At undervise i og tilpasse grundlæggende selvredningsfærdigheder og grundfærdigheder samt at bruge legen som tillidsskaber for vandet

Forudsætninger og krav

• Uddannelsen er for kommende eller nuværende instruktører,
som skal undervise voksne begyndere eller voksne med vandskræk

• Du skal være fyldt 16 år
• For at deltage skal du ikke have gennemført Svømningens
Grunduddannelse
• Uddannelsen er programsat til 4 timer

Formål

Ansvarlig

• At uddanne kompetente instruktører, som kan videregive
svømmeglæde og basale svømmefærdigheder
• At du kan lære voksne svømmere at begå sig i vandet trygt og
sikkert

• DGI Svømning

Læringskompetencer
• At undervise ud fra tillidsopbyggende undervisningsmetoder og
anerkendende kommunikation
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START2CRAWL
Har du en ambition om at undervise og fejlrette voksne i crawl fra begynder til supermotionisten, masters
svømmeren eller den målrettede triatlet, så er dette kurset for dig.
Målgruppe

Læringskompetencer

Trænere der skal undervise voksne i crawl fra begynderstadie
til supermotionisten, masters svømmeren eller den målrettede
triatlet

• Undervisningen vil være teori og praktik i svømmehal

Formål
Start2crawl sigter mod, at instruktøren efter endt gennemgang af
kursus skal kunne

Forudsætninger og krav
• Du kan deltage fra det år, du fylder 16 år

Ansvarlig
• Dansk Svømmeunion

• Planlægge kortere eller længerevarende træningsforløb for en
gruppe eller for den individuelle udøver. Herunder have basal
viden om arbejds- og træningsfysiologi
• Have en bred viden om hvordan man kan bruge diverse hjælpemidler som zoomers, fingerpadles, træningsur, snorkel og
andre relevante redskaber på den bedste måde i træningen
• Skal kunne reflektere over deres funktion som træner og
anvende viden om voksnes motoriske udvikling
• Kunne anvende kommunikation og feedback i deres funktion
som træner for den målrettede udøver
• Have en basal viden om voksen pædagogik, samt have viden
om coaching, og hvordan coaching kan anvendes i den daglige
træning af udøveren selv frem mod nye mål
• Have en bred viden om hydrodynamik og biomekanik primært i
forhold til stilarten crawl og sekundært i forhold til bevægelse i
vand i al almindelighed
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SVØMNING OG AKTIVITET FOR SENIORER
Lær at undervise aktive seniorer
Seniorer lever et aktivt liv og holder sig i form for at bevare et godt helbred. Derfor er der brug for instruktører, der har indblik i seniorernes træningsbehov, og som har specialiseret sig i aktiviteter og undervisning målrettet aldersgruppen 60+.

Målgruppe

Læringskompetencer

• Den nye underviser og den rutinerede underviser
• Uddannelsesforløbet henvender sig til dig, som gerne vil prøve
at undervise en ny målgruppe, der stiller helt andre krav til dine
undervisningskompetencer. Eller til dig, der mangler inspiration
og ny viden om undervisning af målgruppen.

• Du får indsigt i aldersgruppens fysiske formåen og træningsbehov
• Du bliver klogere på almene sygdomme i netop denne aldersgruppe, og hvilke hensyn, du bør tage i din undervisning
• Du lærer at anvende forskellige undervisningsformer

Formål

Forudsætninger og krav

• Du tilegner dig teoretisk og praktisk viden om det at undervise
aktive seniorer
• Du lærer at planlægge forløb og undervise i vandaktiviteter
målrettet aldersgruppen 60+

• Du skal være fyldt 18 år
• For at deltage skal du ikke have gennemført Svømningens
Grunduddannelse
• Uddannelsen er programsat til 4 timer

Ansvarlig
• DGI Svømning
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AQUA FITNESS
UDDANNELSER
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DeepWater
pulstræning

Genoptræning
i vand

Musik og træning
i vand

Aqua Cross
Training

Aqua Fitness uddannelser
Aqua Fitness
Grunduddannelse

DeepWater
Puls

Genoptræning
i vand

Aqua Cross
Training

Musik og træning
i vand

AQUA FITNESS GRUNDUDDANNELSE

DEEPWATER PULS

Kan du skabe god energi og glæde – og kan du motivere
andre til at give den gas og få pulsen op?

DeepWater Puls er træning på dybt vand, hvor arbejdsintensiteten er høj, og hvor ”løb” udgør en vigtig del
af træningstilrettelæggelsen. DeepWater kombinerer
traditionel løbetræning med vandets opdrift og åbner
op for en ny måde at tænke Aqua Fitness på.

Som Aqua Fitness instruktør motiverer og inspirerer du mennesker
i alle aldre til at komme i bedre form med masser af bevægelse i
vand tilsat god musik. Aqua Fitness er en unik træningsform, der
på én og samme tid er både skånsom og yderst effektiv.

Målgruppe
• Uddannelsen til Aqua Fitness instruktør henvender sig til dig,
der gerne på sigt vil undervise i Aqua Fitness og til dig, der
allerede er i gang, men som gerne vil være endnu bedre til det,
du gør – i både teori og praksis

DeepWater Puls OGSÅ velegnet til genoptræning og forebyggelse
af løbeskader. Når du ”løber” uden afsæt i vand, bruger du stort set
de samme muskler, som når du løber på land – og du får pulsen op
– men din krop bliver skånet for skånet for stød. Denne uddannelse lægger hovedvægten på at lære gennem praksis.

Målgruppe

• At du kan planlægge et Aqua Fitness program med konkrete
øvelser
• At du opnår en basisviden om Aqua Fitness og dens grundfærdigheder

• Uddannelsen henvender sig til dig, der er Aqua Fitness instruktør, og som gerne vil bygge videre på dine kompetencer i
forhold til træning i vand
• Uddannelsen henvender sig til dig, der er løbeinstruktør i en
løbeklub. Du vil gerne hjælpe klubbens løbere med at holde
formen ved lige i forbindelse med skader

Læringskompetencer

Formål

• Du får indblik i Aqua Fitness – i både teori og praksis
• Du lærer konkrete Aqua Fitness aktiviteter og øvelser – herunder øvelser, der ikke kræver svømmefærdigheder
• Du lærer om anatomi og fysiologi
• Du får indblik i, hvordan kredsløbs- og intervaltræning påvirker
kroppen
• Du bliver klogere på, hvordan idrætsskader opstår, og hvordan
de kan undgås

• Du lærer at tilrettelægge din undervisning, så løbeturen i vand
bliver lige så udfordrende som en løbetur på land
• Du lærer at variere en DeepWater pulstræning, så ”løbeturen” i
vand bliver lige så udfordrende som en løbetur på land

Formål

Forudsætninger og krav
• Du skal være fyldt 18 år
• Aqua Fitness Grunduddannelsen er ikke en forudsætning for at
kunne specialisere sig inden for Aqua Fitness
• Uddannelsen er programsat til 16,5 timer og strækker sig
typisk over to weekenddage

Ansvarlig
• DGI Svømning

Læringskompetencer
• Du lærer om vandets egenskaber og om fordelene ved løbetræning i vand
• Du bliver introduceret for forskellige træningsformer, arbejdsstillinger i vand og træningsrekvisitter
• Du får materiale udleveret, som giver grundlæggende teoretisk
viden om fysiologi, kredsløb og konditionstræning

Forudsætninger og krav
• Du skal være fyldt 18 år
• Aqua Fitness Grunduddannelsen er ikke en forudsætning for at
deltage på DeepWater Puls, men det er et plus
• Uddannelsen er programsat til 4 timer

Ansvarlig
• DGI Svømning

29

MUSIK OG TRÆNING I VAND
Musik, motivation og præstationer
Synes du, at musik øger motivationen, gør dig mere udholdende og giver et mentalt boost? Og vil du gerne i endnu højere grad integrere
musik i din undervisning? Så er denne uddannelse lige noget for dig. Her sættes bevidst musik til træningen, så den understøtter i takt og
tempo, lige fra fællesdans og til styrketræning. Denne uddannelse lægger hovedvægten på at lære gennem praksis.

Målgruppe
• Uddannelsen henvender sig til dig, der underviser i Aqua
Fitness, og som gerne i endnu højere grad vil bruge musik og
rytme som redskab i undervisningen.
Du vil gerne vide mere om, hvordan musik kan optimere vores
fysiske ydeevne og om, hvordan musikken kan understøtte
dine træningsprogrammer

Formål
• Du lærer, hvordan musikken kan integreres i din undervisning
og kan understøtte konkrete aktiviteter og øvelser
• Du afprøver på egen krop, hvordan en musikkulisse er tilpasset
træningen i vand

Læringskompetencer
• Du lærer, hvorfor musik har en præstationsfremmende effekt
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• Du afprøver, hvordan musik kan understøtte konkrete aktiviteter, øvelser og træningsprogrammer
• Du lærer at tilrettelægge din undervisning med fokus på musik
og rytme
• Du lærer om kredsløbstræning, muskeltræning og bevægelighedstræning

Forudsætninger og krav
• Du skal være fyldt 18 år
• Aqua Fitness Grunduddannelsen er ikke en forudsætning for at
kunne deltage på Musik og træning, men det er et plus
• Uddannelsen er programsat til 4 timer

Ansvarlig
• DGI Svømning

GENOPTRÆNING I VAND

AQUA CROSS TRAINING

Støder du som instruktør jævnligt på sportsudøvere,
der enten døjer med en skade eller er bekymret for at
blive skadet? Og vil du gerne være bedre til at rådgive dem om, hvordan de undgår skader eller kommer
videre efter et skadesforløb?

Kan du lide at give den gas, udfordre dig selv fysisk og
prøve kræfter med anderledes øvelser og aktiviteter i
vand og på land?

Uddannelsen giver dig en grundlæggende forståelse for, hvordan
kroppen fungerer og viden om, hvordan typiske skader opstår.

Målgruppe
• Uddannelsen Genoptræning i vand er målrettet dig, der er
instruktør i for eksempel Aqua Fitness, løb eller triatlon. Du vil
gerne kunne tilbyde deltagerne på dine hold faglig kompetent
vejledning i forbindelse med skader og rådgive om for eksempel
forebyggelse og genoptræning

Formål

Med en uddannelse som instruktør i Aqua Cross Training specialiserer du dig i en intens, hård og effektiv træningsform, der skaber
resultater. Både når det gælder styrke, hurtighed og udholdenhed.
Aqua Cross Training er inspireret af traditionel crossfit og kombinerer styrke- og pulstræning med øvelser og aktiviteter på både land
og i vandet.

Målgruppe
• Uddannelsen er målrettet dig, der allerede underviser i Aqua
Fitness. Du synes, at Aqua Fitness er en effektiv og inspirerende træningsform, og derfor vil du gerne lære endnu mere om
kredsløbs- og styrketræning i og omkring vand

• At få teoretisk og praktisk viden om genoptræning i vand
• Du bliver i stand til at rådgive andre om forebyggelse og behandling af skader
• Du bliver i stand til at tilbyde et effektivt supplement til et
igangværende genoptræningsforløb

Formål

Læringskompetencer

• Du får indblik i Aqua Cross Training som træningsform
• Du lærer konkrete øvelser i vand og på land og at sammensætte workouts, der er både udfordrende og effektive
• Du udvider din viden om høj-intens kredsløbstræning – blandt
andet om anaerob træning
• Du bliver klogere på dig selv som underviser og på underviserrollen

• Du lærer om typiske skader – blandt andet skulderproblemer,
lænderygsmerter, betændelse i skinneben eller akillessene
• Du får indblik i, hvordan skader opstår – blandt andet overbelastning og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger
• Du lærer om genoptræningsprincipper og om genoptræning i
vand
• Du lærer at koble teoretisk viden med praktiske øvelser

Forudsætninger og krav
• Du skal være fyldt 18 år
• Aqua Fitness Grunduddannelsen er ikke en forudsætning for
at deltage på Genoptræning i vand, men det er et plus
• Uddannelsen er programsat til 9 timer

Ansvarlig

• At du kan planlægge og undervise i Aqua Cross Training
• At du lærer at sammensætte træningsøvelser, der er udfordrende, spændende og træningsmæssigt effektive

Læringskompetencer

Forudsætninger og krav
• Du skal være fyldt 18 år
• Aqua Fitness Grunduddannelsen er ikke en forudsætning for at
deltage på Aqua Cross Training, men det er et plus
• Uddannelsen er programsat til 4 timer

Ansvarlig
• DGI Svømning

• DGI Svømning
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ÅBENT VAND
UDDANNELSER

Åbent vand uddannelser
Åbent Vand Træneruddannelse

Ocean Rescue Camp instruktør

ÅBENT VAND-TRÆNERUDDANNELSEN
Lær at planlægge og gennemføre aktiviteter - trygt og sikkert - i åbent vand.
Åbent Vand-træneruddannelsen er en fleksibel træneruddannelse for svømmetrænere, der skal undervise i svømning i åbent vand.
Uddannelsen er en kombination af online teori og praktik, som kræver fysisk fremmøde. Praktikkerne vil være fordelt ud på flere
forskellige locations og datoer, så du kan finde en praktik der passer dig.

Målgruppe

Indhold og opbygning

• Uddannelsen er til dig, der har interesse for at afvikle aktiviteter i og omkring åbent vand. Det gælder uanset om du er
foreningsinstruktør, foreningsleder, lærer, åbent vand-svømmer eller kystlivredder

• Del 1: Teori om sikkerhed og strandforhold
• Del 2: Teori om organisering, programopbygning og
svømmeteknik
• Del 3: Praktik med fokus på strandforhold, sikkerhed, egne
svømmefærdigheder og undervisningskompetencer
• Efter del 1 og del 2 vil der være en mindre hjemmeopgave, som
omhandler din egen træning
• Du har bestået uddannelsen, når du har deltaget aktivt på
100% af uddannelsen. Det vil sige på alle tre dele + hjemmeopgaverne beskrevet ovenfor.
• Alle, der har bestået uddannelsen, får et uddannelsesbevis

Formål
• At du tilegner dig de nødvendige kompetencer til at kunne
planlægge og afvikle svømmetræning i åbent vand på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, og som giver svømmerne et
svømmemæssigt højt udbytte

Krav og forudsætninger
• Du kan deltage på uddannelsen fra det år, du fylder 18 år
• Du skal kunne svømme 200m, hvor de første 50m er polocrawl
• Du skal kunne udføre to på hinanden efterfølgende dyk til
minimum 2m dybde
• Du skal kunne bjærge en dukke
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Ansvarlig
• Uddannelsen afvikles i Bevæg dig for livet - Svømning som er
et samarbejde mellem Dansk Svømmeunion og DGI Svømning.
• Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, er du meget velkommen
til at kontakte din lokale landsdelskonsulent

OCEAN RESCUE CAMP INSTRUKTØR
Lær børn at redde sig selv – og andre!
Synes du også, at sikkerhed, livredning og førstehjælp er nogle af de vigtigste kompetencer, vi kan give børn, der elsker at
færdes i og ved vandet? Bliv klædt på til at undervise på en Ocean Rescue Camp og lær børnene, hvordan de passer på sig selv og
hinanden. Uddannelsen er bygget op omkring DGI Svømnings koncept Ocean Rescue Camp, der er en livredningsskole for børn og unge.

Målgruppe
• Uddannelsesforløbet er målrettet dig, der gerne vil undervise
børn og unge i livreddende førstehjælp og gøre dem klogere på,
hvordan man færdes sikkert på stranden og i det åbne vand

Formål
• At klæde deltageren på til at undervise på Ocean Rescue Camp
og afvikle arrangementet i samarbejde med DGI Svømning
• At deltageren kan lære børn om livredning og førstehjælp gennem leg, øvelser og udfordringer

Læringskompetencer
• Du får den viden og de færdigheder, du behøver for at kunne
undervise på en Ocean Rescue Camp
• Du lærer at undervise børn i for eksempel redningssituationer,
sikkerhed og livreddende førstehjælp
• Du bliver i stand til at lære børn, hvordan de skal handle i en
farlig situation – blandt andet om alarmering og kommunikation
• Du lærer om kystlivredderens udstyr – for eksempel rescue
board, redningstorpedo og ABC-udstyr

• Du lærer en række konkrete lege og samarbejdsøvelser med
fokus på livredning i og omkring åbent vand

Krav og forudsætninger
• Du skal være fyldt 18 år for at deltage på Ocean Rescue Camp
Instruktør uddannelsen
• Du skal være indehaver af førstehjælpscertifikat svarende
til som minimum Basal Hjerte-/Lungeredning, ERC BLS/AED
Provider eller DFR Førstehjælp ved hjertestop
• Du skal ikke nødvendigvis have gennemgået DGI Svømnings
Åbent Vand uddannelse, men det er et plus
• Uddannelsen er programsat til 11,5 timer og afholdes typisk
over to weekenddage

Ansvarlig
• DGI Svømning
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OFFICIAL UDDANNELSER
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Officialuddannelser

Modul 1 Tidtager Stævnefunktion
Modul 2 Bane-vende-mål-dommer

Modul 3
Starter

Modul 4
Ledende tidtager
Ledende måldommer

Modul 5
Speaker

WinGrodan
Modul 6
Stævnesekretær

Modul 7
Overdommer

MODUL 1 – TIDTAGER OG
STÆVNEFUNKTION
Til dig som ønsker at være official ved svømmestævner
og som vil lære at bruge et stopur og eltid og samtidig
få kendskab til svømmestævnets funktioner og officials rettigheder og pligter.
Målgruppe
• Forældre, trænere og andre med tilknytning til
SvømmeDanmark

Formål
• At uddanne kvalificerede tidtagere, samt udbrede kendskab til
konkurrencesvømningens organisation

Læringskompetencer
• Officialuddannelsens struktur, svømningens organisation,
officials pligter og rettigheder, startprocedure, tidtagerens
opgaver, tidtagning, stopur og el-tidtagning, svømmearterne,
evt. praktik i svømmehal

Forudsætninger og krav
• Du skal være fyldt 14 år
• Kurset har en varighed af 4 timer.

Ansvarlig
• Dansk Svømmeunion

MODUL 2 – DOMMERFUNKTIONEN
Til dig som gerne vil være bane-vendedommer og lærer
om svømningens regler for at sikre en retfærdig afvikling af et svømmestævne.
Målgruppe
• Alle modul 1 (Tidtager) uddannede

Formål
• At uddanne mål-, bane- og vendedommere for at sikre en
ensartet og retfærdig bedømmelse, uanset hvilket stævne,
svømmerne deltager i, og hvor stævnet afholdes. Der uddannes efter FINA´s regler

Læringskompetencer
• Måldommerens opgaver, måldommersedlens anvendelse,
bane- og vendedommers opgaver, diskvalifikationssedler,
anvendelse af vendetavler, svømme- og løbsregler, praktik
• Afsluttende med prøve = skriftlig opgavebesvarelse

Forudsætninger og krav
• Du skal være fyldt 17 år samt minimum have ½ års erfaring som
tidtager
• Det forventes, at FINA´ regler er gennemlæst forud for deltagelse i kurset
• Kurset har en varighed af 9 lektioner heraf 1-2 timers stævnepraktik

Ansvarlig
• Dansk Svømmeunion
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MODUL 3 – STARTER
Til dig som ønsker at være starter og have kendskab til
starterens opgaver under et svømmestævne.
Målgruppe
• Alle Modul 1 (Tidtager) og Modul 2 (Mål-, bane- og vendedommer) uddannede officials

Formål
• At uddanne startere efter gældende nationale og internationale regler for at sikre de aktive svømmere en ensartet og
retfærdig bedømmelse, uanset i hvilket stævne de deltager, og
uanset hvor stævnet afholdes

Læringskompetencer
• Starters opgaver, samarbejde mellem overdommere og starter, våbenlære, praktik i svømmehal
• Afsluttende med en prøve = skriftlig opgavebesvarelse

Forudsætninger og krav
• Du skal være fyldt 17 år samt have gennemgået og bestået
(Modul 1) Tidtagning og (Modul 2) Mål-, bane-, og vendedommer

Ansvarlig
• Dansk Svømmeunion

MODUL 4 – LEDENDE TIDTAGER OG
LEDENDE MÅLDOMMER
Til dig som har lyst til opgaven som ledende tidtager og
måldommer, herunder også at få kendskab til ledelse af
tidtagerteamet.
Målgruppe
• Personer med ønske om at udbygge deres officialuddannelse
til gavn for SvømmeDanmark

Formål
• At uddanne ledende tidtagere og ledende måldommere efter
gældende nationale og internationale regler for at sikre de aktive svømmere en ensartet bedømmelse, uanset i hvilket stævne
de deltager, og uanset hvor stævnet afholdes

Læringskompetencer
• Tidtagning generelt, ledende tidtagers opgaver, nåle- og
rekordbestemmelser, elektronisk tidtagning, gruppeopgaver,
ledende måldommers opgaver, løbsregler
• Elementære ledelsesbegreber og kommunikation
• Afsluttende prøve = skriftligt opgavebesvarelse.
• Elementære ledelsesbegreber og kommunikation

Forudsætninger og krav
• Du skal være fyldt 17 år samt have gennemgået og bestået
(Modul 1) Tidtagning og (Modul 2) Mål-, bane-, og vendedommer

Ansvarlig
• Dansk Svømmeunion
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MODUL 5 – SPEAKER

MODUL 6 – SEKRETÆRFUNKTIONEN

Har du en god ”mikrofon-stemme” og har du lyst til at
være speaker, så er dette kurset, hvor du lærer at speake
til et svømmestævne.

Til dig som har lyst til at administrere, opsætte og udfærdige resultater fra stævner.

Målgruppe

• Personer som ønsker at medvirke til administration af stævner

• Alle der ønsker at gøre gode stævner bedre

Formål
• At uddanne personer med “mikrofon-stemme” til at være speaker ved svømmestævner, uanset niveau

Læringskompetencer
• Speaker som samarbejdspartner, speakers opgaver før og
under et stævne, speakers profil og praktik

Forudsætninger og krav
• Du skal være fyldt 17 år samt have gennemgået og bestået
(Modul 1) Tidtagning og (Modul 2) Mål-, bane-, og vendedommer
• Have en rimelig god mikrofonstemme og godt kendskab til
svømning og svømmestævners afvikling

Ansvarlig
• Dansk Svømmeunion

Målgruppe
Formål
• At uddanne stævnesekretærer, således at afviklingen af svømmestævner, for så vidt angår sekretærfunktionerne, foregår
hurtigt, ensartet og korrekt
• At kursisterne bliver rustet til at håndtere et stævne med
afmeldinger, flytninger og indtastning af tider i IT- system samt
resultatformidling

Læringskompetencer
• Stævnesekretærens opgaver
• Før stævne: indbydelse og propositioner m.v.
• Under stævne: behandling af opnåede tider – manuelle eller
eltider – nåle og rekorder samt pointtabel
• Efter stævne: resultatliste
• Brugen af IT-system (WinGrodan). Gruppeopgaver
• Dette kursus er IKKE et kursus i brug af WinGrodan – her henvises til de specifikke WinGrodan-kurser

Forudsætninger og krav
• Du skal være fyldt 17 år samt have gennemgået og bestået
(Modul 1) Tidtagning og (Modul 2) Mål-, bane-, og vendedommer
• Du skal medbringe en pc med installeret WinGrodan. Det skal
være den seneste udgave / opdatering. Har du / klubben ikke
WinGrodan licens, kan denne købes via Dansk Svømmeunion

Ansvarlig
• Dansk Svømmeunion
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MODUL 7 – OVERDOMMERUDDANNELSE
Til dig som har lyst til at være overordnet ansvarlig for et stævne. På dette kursus vil der især være
fokus på udvikling af rollen som leder af et svømmestævne.
Målgruppe
• Alle der ønsker at uddanne sig til Overdommer ved svømmestævner

Formål
• At uddanne overdommere for at sikre den bedst mulige ledelse
af et svømmestævne, samt at sikre en ensartet og retfærdig
bedømmelse af svømmernes præstationer ved ethvert svømmestævne

Del 1. – Svømmefaglig del
Læringskompetencer:
•
•
•
•

Officialstrukturen i Dansk Svømmeunion
Gennemgang af reglerne ud fra de 50 spørgsmål
Officialbemanding
Afprøve det praktiske på bassinkanten

Læringsmål:
Kursisten tilegner sig viden om:
• svømmereglerne samt andre relevante bestemmelser i dommerhåndbogen
• gældende tolkninger af svømmeregler

•
•
•
•

Bevidsthed om sig selv og egen ageren/personlig udvikling
Adfærd – ageren som OD
Samarbejde
Kommunikation, interageren med samarbejdspartnere rundt
om kanten
• Åben overfor refleksion fra andre
• Kropssprog

Læringsmål:
Kursisten tilegner sig viden om:
• hvorledes der skabes gode samarbejdsrelationer imellem
stævneledelsen, officials, sekretariat, trænere og ledere
• hvorledes der skabes en god stemning omkring stævnet, der
signalerer seriøsitet og faglighed samtidig med at der skabes
et positivt og engageret arbejdsklima for alle.
• hvad det betyder, at have et udadvendt kropssprog
• hvad det betyder at udvise respekt for menneskers forskellighed
• hvordan man virker som den naturlige leder af stævnet
• hvordan man evner mundtligt at kommunikere holdninger og
forventninger i større forsamlinger på den gode måde
• hvordan man er lyttende og udviser anerkendende ledelse.

Krav og forudsætninger

Kursisten får kendskab til:
• hvorledes svømmeregler og andre regler i forbindelse med
stævner forklares på let og forståelig vis både for officials,
trænere og ledere.
• alle funktioner og processer ved et stævne.
• hvorledes mindre erfarne stævnelederer kan støttes og vejledes om stævneledelsens ansvar og opgaver.

• Du skal være fyldt 21 år samt have gennemgået og bestået
modul 1, 2, 3, 4 og 6
• Have fungeret som dommer ved et stort antal stævner
• Inden endelig optagelse på kurset have besvaret de tilsendte
50 spørgsmål tilfredsstillende
• Som minimum have fungeret som official indenfor alle moduler
1 år efter gennemførelsen af det sidste modul

Del 2. – Ledelsesmæssig del
Læringskompetencer:

Ansvarlig

• Ledelse og samarbejde

38

• Dansk Svømmeunion

WINGRODAN
Til dig som vil arbejde med administration af stævner før, under og efter et svømmestævne.
På kurserne arbejdes der med statistik, anmeldelse og nåletider til administration af svømmernes tider.
Målgruppe
• Alle med interesse for bedre stævner til glæde for svømmerne

Formål
• At få nogle bedre stævner til gavn for svømmere, officials og
andre, der deltager i et stævne

Læringskompetencer
• Stævneforberedelse: Oprette et stævne, indlæse svømmere og
lave program
• I svømmehallen under stævnet: Seedning, indtastning af tider
og resultater
• Efter stævnet: Resultatlister og videregivelse af data
• Administrere svømmere, tider og hold
• Klubrekorder, bedste lister
• Indlæs resultatfiler (i Grodan format) fra WinGrodan- og DOdata KONK (og senere HOLD_ST) stævner
• Eksport af data fra det gamle program DO_Data/Tider og
import af disse data i Statistik
• Nåletid
• Gennemgang af programmet og hvordan det benyttes
• Anmeld
• Oprette et stævne
• Tilmelde svømmere
• Manuel tilmelding

Efter endt kursus vil kursisten være i stand til at administrere
opgaver i forbindelse med afholdelse af et svømmestævne.
Herudover også være i stand til at administrere klubbens
svømmere, deres tider og nåle samt bruge databasen i forbindelse med tilmelding af svømmere til stævne

Krav og forudsætninger
• Forudsætning for deltagelse i kurset er kendskab til betjening af PC med Windows. Det er en stor fordel, hvis modul
1 (tidtager & stævnefunktion) og modul 2 (vende-/mål- og
banedommer) er gennemført
• Kursisterne skal selv medbringe en pc

Ansvarlig
• Dansk Svømmeunion
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LIVREDNING OG
VANDSIKKERHED
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Livredning og vandsikkerhed
Bassinlivredder
Dommerkursus

Basal Genoplivning
med AED

Åbent Vand Livredder
Dommerkursus

Instruktør i Basal
Genoplivning
med AED

Når det kommer til at have ansvar for vandsikkerhed ved såvel
bassin som åbent vand, er det afgørende, at nøglepersoner så
som undervisere, ledere og livreddere er klar til opgaven og kan
forebygge drukneulykker.
For at højne vandsikkerheden og forebygge drukneulykker anbefales det, at nøglepersoner tager en livredderprøve målrettet
behovet i bassin eller åbent vand. Til vandsikkerhed ved bassin er
der valgt tre prøver: Bassin Underviserprøven, Bassin Livredderprøven og ILS Bassin Livredderprøven. Disse prøver giver på
forskellig vis kvalifikationer til at øge vandsikkerheden ved bassin.
Aktiviteter i og omkring åbent vand stiller andre krav til sikkerheden, og to prøver kontrollerer og træner viden og færdigheder
til at have ansvar for vandsikkerheden i forbindelse med åbent
vand-aktiviteter. De to prøver er: Åbent-vand Underviserprøven
og ILS Åbent-vand Livredderprøven.

Red din makker

For at aflægge de beskrevne prøver kan du med fordel kontakte
din lokale svømmehal eller svømmeklub for at høre nærmere om
mulighederne for at aflægge prøve.
Du kan læse mere om prøvernes indhold og krav på:
www.svoem.org/Kurser
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LIVREDDERDOMMER
For selv at afvikle samt dømme livredderprøver kræver det et dommercertifikat, som erhverves på et dommerkursus. Livredderdommeren sikrer, at alle retningslinjer følges og indberetter prøven til Dansk Svømmeunion. Efterfølgende udstedes et certifikat til prøvetageren.
Livredderdommerstruktur
Der er to typer Livredderdommere: Bassinlivredderdommer og
Åbent-vandlivredderdommer. Til hver type er der en separat
uddannelse. Begge uddannelser starter med et instruktørkursus i
basal genoplivning og brug af hjertestarter. Dette kursus er certificeret af Europæisk Råd for Genoplivning (ERC). Efterfølgende er
der en dag med gennemgang af de specifikke prøver til henholdsvis bassin og åbent vand.

Forudsætninger og krav
• Som Åbent-vand Livredderdommer skal du kunne aflægge den
praktiske prøve, som du ønsker at kunne dømme. Prøven kan
tages på forhånd eller tages i forbindelse med kurset.
• Læs mere om krav og forudsætninger for den enkelte uddannelse på nedenstående link

Ansvarlig
• Dansk Svømmeunion

Med henblik på at kunne udvikle sig fra Bassinlivredderdommer til
Åbent-vandlivredderdommer og omvendt er der 1-dags efteruddannelseskurser i henholdsvis åbent-vandprøver for Bassinlivredderdommere og Bassin Livredderprøver for Åbent-vandlivredderdommere.
Profilen for Livredderdommere er kendetegnet ved følgende
nøgleord:
• Engagement, ønsker at højne vandsikkerhed
• Kyndighed i vandsikkerhed
• Undervisningskompetence
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BASAL GENOPLIVNING MED AED

INSTRUKTØR I BASAL GENOPLIVNING
MED AED

Dansk Svømmeunion følger Europæisk Råd for Genoplivning’s (ERC) guidelines inden for genoplivning og
samarbejder med Dansk Råd for Genoplivning omkring
ERC genoplivningskurser. Med disse retningslinjer bliver
der lagt vægt på, at undervisningen bygger på meget
praktisk arbejde for den enkelte kursist. Dette kombineret med små hold, giver hver enkelt deltager mulighed
for at opnå en høj rutineringsgrad.

Dansk Svømmeunion ønsker at uddanne instruktører i
Basal Genoplivning og brug af Hjertestarter (AED), hvilket har til formål at fremme udviklingen af sikkerhed
samt afvikling af genoplivningskurser, der skal sikre
flest mulige menneskers viden og kompetencer i livreddende førstehjælp. Instruktørkurset følger Europæisk
Råd for Genoplivnings (ERC) guidelines.

Målgruppe

Målgruppe

• Kurset er for alle, der vil lære at give hjerte-/lungeredning samt
benytte en hjertestarter (AED) og er således relevant både for
bestyrelsen, forældre eller holdledere i klubberne og for de
ansatte svømmeinstruktører

Dette kursus henvender sig til personer, der især har interesse for
genoplivning, og som har erfaring med at undervise andre.

Formål
• At gøre kursisten sikker i udførelsen af hjerte-/lungeredning
samt i brugen af en hjertestarter, så kursisten er klar til at gribe
ind og udføre livreddende førstehjælp, hvis det akutte behov
opstår

Læringskompetencer
• ERC BLS/AED brugerkurset er et genoplivningskursus i basal
hjerte-/lungeredning (HLR) og brug af hjertestarter (AED)
• Undervisningen er en blanding af teori samt en stor hovedvægt
på praktiske øvelser. Derfor vil der kun være 6 kursister pr. instruktør, så der er tid til at tilrette teknik til den enkelte kursist

Forudsætninger og krav
• Kurset afholdes på 4 timer

Bemærkninger
Der er efterhånden mange ERC- instruktører fordelt rundt i
svømmehallerne, så kontakt evt. din lokale svømmehal og forhør
dig om muligheden for at deltage i et kursus lokalt.

Ansvarlig
• Dansk Svømmeunion

Formål
At give kursisten viden og undervisningskompetencer, så denne
kan afvikle kurser i Basal Genoplivning med AED.

Læringskompetencer
Uddannelsen er opdelt i dele, der beskrives i det følgende:
1. Basal Genoplivning og brug af Hjertestarter – Brugerkursus
Første del i instruktøruddannelsen er deltagelse i brugerkurset,
som er kurset: ’Basal Genoplivning med AED’. Det er det kursus,
den færdiguddannede instruktør skal afvikle og undervise på,
når uddannelsen er afsluttet. Kurset har en varighed af 4 timer
og afsluttes typisk med en test i Basal Genoplivning og brug af
hjertestarter.
2. Instruktørkursus
Instruktørkurset har en varighed af 7 timer. Kurset indeholder
forelæsninger om undervisningsmetoden på brugerkurset og
praktiske øvelser. På instruktørkurset er der løbende evaluering,
og kurset skal gennemføres tilfredsstillende med henblik på at
komme videre i forløbet.
3. Efterfølgende supervision
Efter endt instruktørkursus gives titlen: ’Instruktørkandidat’ og
kandidaten skal superviseres 2 gange inden titlen: ’Instruktør’
tildeles.
4. Færdiguddannet instruktør
Efter gennemførelse af tilfredsstillende undervisning på to
brugerkurser, godkendes instruktørkandidaten som færdiguddannet instruktør. Dermed kan instruktøren afvikle kursus for op
til 6 personer på et brugerkursus.

Forudsætninger og krav
For at blive optaget på kurset er det en forudsætning, at man har
interesse i livreddende genoplivning og undervisningserfaring.

Bemærkninger
På instruktørkurset indgår brugerkurset: ’Basal Genoplivning
med AED’, som forudsætter deltagelse på instruktørkurset.

Ansvarlig
• Dansk Svømmeunion
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RED DIN MAKKER
Red din Makker henvender sig til åbent vand-svømmere, der ønsker at øge sikkerheden ved åbent vand-træninger.
Formål
• At skabe større sikkerhed ved åbent vand-træninger, samt
kursisterne bliver i stand til at redde sin svømmemakker

Forudsætninger og krav

• Voksne åbent vand-svømmere og triatleter, som ønsker at få
større viden om sikkerhed ved åbent vand-træninger

• Du skal være fyldt 18 år og gerne have erfaring fra åbent
vand-træninger
• Kurset afholdes over 3 timer og afvikles i åbent vand
• Våddragt, badehætte og svømmebriller skal medbringes til
kurset

Læringskompetencer

Ansvarlig

• Basal genoplivning
• Åbent vand sikkerhedsteori
• Praktiske redningsøvelser i åbent vand

• Dansk Svømmeunion

Målgruppe
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TEEN OG TWEENS AKTIVITETER
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Teen og Tweens aktiviteter
Aqua+ Akademi

LivredderAkademi

AQUA+ AKADEMI
– Uddannelse i vandpolo, kunstsvømning og udspring
Ønsker din klub at sætte ekstra fokus på fastholdelse og
motivation af tweens og teens, så er Aqua+ Akademiet
noget for jer!
Uddannelsen tager afsæt i den nyeste viden om børn
og unges idrætsvaner. Omdrejningspunktet er derfor
kvalitet, variation, sociale aktiviteter og udvikling. Aqua+
Akademiet vil gøre jeres instruktører i stand til at skabe
motiverende vandundervisning med afsæt i de tre discipliner udspring, vandpolo og kunstsvømning. Discipliner
der hver især kan stimulere en eller flere at de ønsker
børn og unge har til deres idrætsaktiviteter.
Målgruppe
• Aqua+ Akademiet er for instruktører, der underviser børn og
unge i vandaktiviteter. Akademiet henvender sig særligt til
instruktøren, som ønsker at nytænke sin undervisning og skabe
sjove og anderledes rammer, der fokuserer på alt andet end
banesvømning.
• Uddannelsen er desuden første skridt på vejen til at dygtiggøre
sig inden for udspring, vandpolo og kunstsvømning.

Formål
• Du lærer at skabe motiverende og inddragende vandaktiviteter
med afsæt i udspring, kunstsvømning og vandpolo.
• Du får viden og redskaber, til at aktivitetsudvikle på kendte
øvelser, så de understøtter deltagernes motivation og læring.
• Du bliver klædt fagligt på til at understøtte deltagernes udvikling af nye færdigheder i vand.

Læringskompetencer
• Du får kompetencer til at undervise begyndere i udspring,
vandpolo og kunstsvømning.
• Du får indsigt i målgruppens motivation for at deltage i idrætsaktiviteter.
• Du lærer at anvende forskellige undervisningsformer til at
understøtte fastholdelse af målgruppen.

Forudsætninger og krav
• Du skal være mindst 16 år.
• Du skal have erfaring med undervisning af børn og unge.
• Det er en fordel at have gennemført Svømningens Grunduddannelse
• Uddannelsen er programsat til en weekend.

Ansvarlig
• Dansk Svømmeunion
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LIVREDDERAKADEMI
Dansk Svømmeunion og TrygFonden Kystlivredning har en målsætning om, at flere og flere børn og unge lærer livredning, så de er i stand til at redde sig selv og andre. Visionen er, at livredning skal blive en færdighed for os danskere på
linje med evnen til at kunne cykle. De danske svømmeklubber har et højt niveau i svømmeundervisningen og løfter en
samfundsmæssig vigtig opgave ved, at lære børn og unge, at svømme. Klubberne kan tillige være en samfundsmæssig vigtig brik ved at lære den samme målgruppe livredning.
Målgruppe

Forudsætninger og krav

• Målgruppen er undervisere i en svømmeklub, som gerne vil
lære livredningsøvelser og give øvelserne videre til klubbens
svømmere. Det kan både være i klubbens svømmeskole, men
også på hold hvor livredning er hovedaktiviteten.

Til Underviseren:
• Er fyldt 16 år
• Det anbefales at have gennemført svømningens Grunduddannelse eller tilsvarende uddannelse
• Have gennemført en Bassin Underviserprøve eller Bassin
Livredderprøve
• Skal være underviser på et hold i svømmeskolen
• Have lyst til at blive udfordret med livredning
• Være glad for vand (ikke nødvendigt at være elitesvømmer)

Formål
• Formålet er, at give underviserne inspiration til at implementere livredningens mange forskellige facetter; livredning som
sport, leg og sikkerhed i den almindelige svømmeundervisning
eller på en separat livredningshold.

Læringskompetencer
• Akademiet hjælper klubben i gang med, at lære øvelserne til
klubbens undervisere, som herved bliver klædt på til at videreformidle deres kunnen til børn og unge.
• Underviserne gennemfører en Åbent-vand Underviserprøve
samt et 4 timers genoplivningskursus.
• Underviserne får træning i at bruge det udstyr, som klubberne
modtager ved en tilmelding på kurset; to redningsboard, to
redningskranse og 2 redningstorpedoer.

Til Klubben:
• For at sikre os at klubben støtter op om den nyuddannede
underviser, så spiller en leder fra svømmeklubben også en
rolle i forløbet.
• Være medlem af Dansk Svømmeunion
• Støtte op om underviserens mulighed for at lave livredningsøvelser i klubben
• Deltage i opfølgningsmøde i klubben i løbet af efterfølgende efterårssæson, samt et fælles opsamlingsmøde for undervisere og
ledere i foråret.

Ansvarlig
• Dansk Svømmeunion
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PRAKTISKE INFORMATIONER
Tilmelding til uddannelserne

Inspirationskurser

Tilmelding foregår via DGI Svømnings eller Dansk Svømmeunions
hjemmeside. Det fremgår under de enkelte uddannelser, hvem
der er ansvarlig arrangør.

DGI Svømning og Dansk Svømmeunion vil gerne tilbyde uddannelse til alle interessegrupper. Hvis du mangler eller ønsker et inspirationskursus, er du altid velkommen til at kontakte din lokale
DGI Landsdelsforening eller Dansk Svømmeunions konsulenter.

Tilmelding på standbyliste
Hvis en uddannelse er fuldtegnet, kan du tilmelde dig en standbyliste. Når der evt. opstår en ledig plads, vil du blive kontaktet.

In-House uddannelser
Som svømmeklub har du mulighed for at afholde en intern uddannelse eventuelt i samarbejde med naboklubberne. En In-House
uddannelse afvikles i klubben, hvor klubben er ansvarlig for vandtid, undervisningslokale og forplejning under uddannelsen. Dansk
Svømmeunion eller DGI Svømning er ansvarlige for underviserne
og uddannelsens faglige indhold. Ved ønske om In-House uddannelse kontakt jeres lokale svømmekonsulent.

Pris for både medlemmer og ikke-medlemmer
Alle interesserede kan deltage på DGI Svømnings og Dansk
Svømmeunions uddannelser. På vores uddannelser vil der
være en pris for både medlemmer og ikke-medlemmer, begge
pristakster vil fremgå af den enkelte uddannelse. Prisen omfatter
normalt undervisning, materiale, forplejning, ophold og administrationsgebyr. I nogle tilfælde omfatter prisen også overnatning.

Rettelser eller afbud
Afbud skal ske via din klub/forening og foretages pr. mail til den
pågældende arrangør uanset, om DGI Svømning eller Dansk
Svømmeunion tilbyder uddannelsen. Afbud senere end afbudsfristen eller udeblivelse medfører, at det indbetalte beløb tilfalder
DGI Svømning eller Dansk Svømmeunion til dækning af de omkostninger, der er forbundet med uddannelsen.
Ved tilmelding hos DGI Svømnings uddannelser får du en bekræftelsesmail med et link, som du kan bruge til at genåbne og rette
diverse valg i din tilmelding og eventuelt melde afbud.
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Yderligere informationer og kontaktoplysninger
Ved spørgsmål og kommentarer henvises til arrangøren af den
pågældende uddannelse. Ved DGI Svømnings uddannelser skal du
være opmærksom på, hvilken landsdel, der arrangerer uddannelsen.
Dansk Svømmeunion, administration
Dansk Svømmeunion Lene Madegaard
Dansk Svømmeunion Kristine E. Nyboe
Dansk Svømmeunion Christina Borring

Tlf. 44 39 44 50
Tlf. 29 20 61 50
Tlf. 51 66 39 67
Tlf. 51 88 47 29

DGI Nordjylland
DGI Vestjylland
DGI Midtjylland
DGI Østjylland
DGI Sydøstjylland
DGI Sydvest
DGI Sønderjylland
DGI Fyn
DGI Midt- og Vestsjælland
DGI Nordsjælland
DGI Storkøbenhavn
DGI Storstrømmen
DGI Bornholm
SdU

Tlf. 79 40 41 50
Tlf. 79 40 42 50
Tlf. 79 40 43 50
Tlf. 79 40 43 00
Tlf. 79 40 44 00
Tlf. 79 40 44 50
Tlf. 79 40 45 00
Tlf. 79 40 46 00
Tlf. 79 40 46 50
Tlf. 79 40 47 00
Tlf. 79 40 49 00
Tlf. 79 40 48 50
Tlf. 79 40 47 50
tlf. + 49 461 144080

AQUA INSPIRATION 2022

DGI Svømning og Dansk Svømmeunion præsenterer
Danmarks største konference for vandaktiviteter

VI SES DEN
29.-30. OKTOBER 2022
TILMELDINGEN ÅBNER 1. MAJ
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