
Årsmøde i FynSvøm 
 

Tid: Torsdag den 2. maj kl. 18.00 

Sted: Mødelokale 2, Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe 

Deltagere: 

Frem: 2 personer (Stine, Dorthe) 

Nyborg: 5 personer (Karsten, Dorthe, Mette, Lasse, Nikolaj) 

Svendborg: 3 personer (Allan, Henrik, Brian) 

Ringe: 3 personer (Gitte, Jannik, Rune) 

Tommerup: 1 person (Dorthe) 

H2Odense: 1 personer (Brian) 

Formand: 1 person (Karsten) 

Kasser: 1 person (Danielle) 

  

Dagsorden: - Referat med blåt 

1. Velkomst og præsentation af de fremmødte. 

2. Udpegning af referent og ordstyrer: Karsten tager referat, Mette er 

ordstyrer. 

3. Økonomisk status v. Danielle Keller. Regnskab rundsendet dagen før og 

uddeles på mødet. Indtægter og udgifter gennemgået af Danielle – Ingen 

spørgsmål. Opfordring til at finde aktiviteter der kan dækkes af 

FynSvøm. 

FynsKnowledge eller lignende dækkes pt med 4.000 pr. arrangement. 

 

4. Spisning: Tak for mad til FynSvøm. 

5. Gennemgang/evaluering af stævner + eventuelle træningssamlinger i 

FynSvøm. Her kan justeres på proportioner (løb, deltagerkreds, præmier, 

official, krav for deltagelse, tilmeldingsfrist m.m.): 

a. FynBørn:  

i. Ikke stor tilslutning 2. halvår  

ii. Nyborg kan godt stille hele sæsonen da de løbende tager 

nye op.  

iii. Gitte fremlagde koncept om Begynderstævner fra 

Svømmeunionen med 4 stævner – 4 forskellige 

fokusområder. Der gives badehætte og medaljer til alle (4 

forskellige farver). 



iv. Generel positiv holdning og forventning om at det kan 

fastholde deltagere til FynBørn. 

v. Tilslutning til konceptet – fast pris 65,- kr. pr svømmer pr 

stævne. 

vi. Lasse + Karsten vil gerne lave GRO fil som skabelon  

vii. Afholdende klub bestiller selv hos unionen (Anna). 

viii. Regning videresendes til Danielle. 

  

b. FynRundt: 

i. Kan ældre svømmere (junior og senior) deltage i FynRundt – 

ønske fra Ringe. Kan afhænge af om FynKval kommer i 

kalenderen igen. 

ii. 4 stævner som vi pleje. 

iii. Håndklæder FynRundt, FynKval og FynLangbane – deltag i 

minimum 3 stævner.  

c. FynKval 

i. Et på kortbane og et på langbane (senere lavet om til 

kortbane for begge stævner). 

ii. 400 fri og 400 IM som de længste løb 

d. FynLangbane 

i. Samme løbsprogram + 4x200 fri holdkap max 1 hold pr. klub 

pr. køn. 

e. FynskeKortbanemesterskaber 

i. Konceptet skal laves om. Problemer med at point var lagt 

sammen efter stilart og præmier gik til få svømmere.  

ii. Rune prøver at lave nyt koncept. 

iii. Måske kan der deles ind efter nåle. 

iv. Evt. udskilningsløb. 

v. Fejring af svømning på Fyn, men også et reelt mesterskab. 

vi. Årgang, Junior, Senior eller Børn der har kravtid til VÅM. 

f. Fynske Børnemesterskaber 

i. Uændret. 

g. Nytårsstævne  

i. Uændret 

h. Bagjulestævne 

i. Uændret 

 



6. Kalender for svømmesæson 2018-19. Forslag til stævnekalender. Udkast 

fra Troels er vedhæftet. 

a. Foreløbige datoer: 

Søndag 15 September Fynrundt 1 Ringe 

Lørdag  5 Oktober Fyn Børn 1 Svendborg - Centrumpladsen 

Lørdag  2 November FynRundt 2 Frem 

Lørdag  16 November Ringe International Ringe Indbydelses stævne 

Søndag 17 November Ringe International Ringe Indbydelses stævne 

Søndag 24 November Fyn Børn 2 Nyborg 

Lørdag  30 November Fynske kortbane mesterskaber H2odense 

søndag 1 December Fynske kortbane mesterskaber H2Odense 

Lørdag 21 December Fynkval Nyborg / Frem Volsmose 

Lørdag 4 Januar Nytårsstævne Ringe 

Søndag 5 Januar Bagjulestævne Svendborg - Centrumpladsen 

Lørdag 18 Januar FynRundt 3 Nyborg 

Lørdag 25 Januar FynBørn 3  Frem 

Lørdag 22 Februar FynLangbane H2Odense 

Søndag 1 Marts Fynske børnemesterskaber Ringe 

Fredag 6 Marts Nyborg årgangs cup Nyborg indbydelses stævne  

Lørdag 7 Marts Nyborg årgangs cup Nyborg indbydelses stævne  

Søndag 8 Marts Nyborg årgangs cup Nyborg indbydelses stævne  

Lørdag 25 April FynRundt 4 Nyborg  

Lørdag 2 Maj FynBørn 4 Svendborg - Centrumpladsen 

Fredag 15 Maj HCA Cup Odense  H2Odense indbydelses stævne - UNI 

Lørdag 16 Maj HCA Cup Odense  H2Odense indbydelses stævne - UNI 

Søndag 17 Maj HCA Cup Odense  H2Odense indbydelses stævne - UNI 

Søndag 7 Juni Fyn Kval 2 Ringe 

 

b. Klubber vender tilbage efter tjek af vandtid og skriver tidspunkt i 

stævnekalenderen på hjemmesiden. 

 

7. Hvem tager sig af hvad i FynSvøm: 

a. Formand: Karsten 

b. Opdatering af hjemmeside: Lasse  

https://docs.google.com/document/d/1jav29EA27ubKYcEQVUGA81EwWVziNARKtFv-RU9otyY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jav29EA27ubKYcEQVUGA81EwWVziNARKtFv-RU9otyY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jav29EA27ubKYcEQVUGA81EwWVziNARKtFv-RU9otyY/edit?usp=sharing


c. Anmeldelse af stævner til Dansk Svømmeunion: Arrangør gør det 

via Svømmetider.dk ? 

i. Arrangør opdatere svømmetider.dk med official-liste 

vejledende tidsplan mm. (Skal ikke sendes til Lasse) 

ii. Lasse laver link til Svømmetider.dk 

d. Udarbejdelse af kalender – Troels Stubager, Ringe. 

e. Indkaldelse til det årlige møde – Formanden. 

f. Kasserer: Danielle 

g. Medaljeindkøber + pokaler: Ulf Bertelsen, Svendborg 

(Nytårsstævne, FKM, FBM) 

h. Håndklæder: Dorte, Nyborg (kan også hjælpe med medaljer) 

i. Ansvarlig for påsætning af overdommere og startere til FynSvøms 

stævner. Arrangerende klub 

 

8. Eventuelt 

a. Forslag fra Ringe om at benytte Svømmeunionens nye 

stævnekoncept til FynBørn – Gitte fremlægger. 

i. Det besluttes at vi anvender konceptet til FynBørn stævner. 

b. Forslag fra H2Odense om inklusion af parasvømmere til FynSvøm 

stævner. F.eks. som beskrevet i mesterskabsfolder: 
"Internationalt klassificerede svømmer med handicap (landsholdsniveau) kan 

deltage i op til 4 løb, uden at have opnået en kravtid, men skal opfylde 

årgangskriteriet. For disse svømmere foregår anmeldelse af de ønskede løb 

ved, at oplysninger om svømmerens licensnummer, navn, årgang, løbsnr og 

disciplin med angivelse af bedste opnåede tid(er) samt om tid er opnået på 

kort eller langbane inden for kravtidsperioden, i e-mailen." 
i. Der er plads til alle ved FynSvøm stævner, hvis det kan 

passes ind. Både Para- og Master-svømmere skal være 

velkomne.  

c. Alle klubber SKAL huske at opdatere kontaktliste på FynSvøm. 

d. FynskeSvømmeTrænere som Facebook gruppe – Rune opretter. 

Skal gøre kommunikationen mellem trænerne nemmere. 

e. Gerne samarbejde om fælleskørsel til store stævner, men det skal 

planlægges i god tid. 

f. Gerne samarbejde om fællestræning evt. med ekstern 

træner/foredragsholder. Brug den nye gruppe på Facebook til at 

planlægge. 

g. Ingen indvindinger mod at årsmødet først afholdes omkring 1. maj 

/Karsten Ahrentsen, Formand, FynSvøm 


