Formandens beretning, 2018
Jeg vil gerne starte med at præsentere den siddende bestyrelse; næstformand Anders Hansen
Møller, kasserer Mads Hjort, uddannelsesansvarlige i øst Oliver Hjeresen og Anne-Marie
Appelqvist, uddannelsesansvarlig i vest Mia Duedahl og med ansvar for sociale arrangementer
og mentorordningen Kirsten Detlef.
For et år siden spurgte vi jer medlemmer, om DSTS skulle bestå. Det var der entydig
opbakning til, så med fire nye bestyrelsesmedlemmer og fire ”gamle”, gik vi i gang med
bestyrelsesarbejdet. På første møde konstituerede vi os, og vi planlagde sæsonens første
aktiviteter. Vi må stadig erkende, at det er vanskeligt at mødes fysisk. Vi har holdt to fysiske
møder, et med hele bestyrelsen og et øst/vest-møde samt tre møder på Skype.
Mads Claussen valgte at trække sig i foråret, da han fik nyt job. Stor tak til Mads for indsatsen.
Mads stod i spidsen for blandt andet vores hjemmeside og som repræsentant i Clinicgruppen.
Bestyrelsen konstituerede sig, så Anders Hansen Møller efter Mads’ udtræden overtog
formandsposten.
Vi besluttede i samarbejde med Dansk Svømmeunion at sætte Dansk Svømme Award på stand
by i et år og i stedet overrække priserne på Svoems generalforsamling og ved Danish Open. I
den forbindelse skal der herfra lyde et særligt stort tillykke til årets trænere, Jon Langberg og
Winnie Faber. Vi har tidligere fået kritik for, at vi har flyttet trænerkåringerne fra Clinic til
Award-showet, så I år laver vi dobbelt op - ikke på øl, men på gaver - og således vil vi også
hylde årets trænere ved gallamiddagen i morgen, selvom spændinger er udløst.
Som mange af jer sikkert har læst, har vi og Svømmeunionens bestyrelse valgt, at vi ikke
længere ønsker at afholde Dansk Svømme Award. Vi kan glæde os over, at det var sjovt og
festligt, så længe det varede. Dansk Svømme Award blev til på DSTS’ initiativ, men vi har
måtte sande, at der ikke var tilstrækkelig opbakning til et show, som vi og Svømmeunionen
brugte meget store ressourcer på.
Vi er i dialog med Unionen om, hvordan og hvornår priserne skal uddeles næste år. Jeres
forslag eller synspunkter modtages gerne.
2017 var præget af et meget velafviklet EKM på hjemmebane. I den forbindelse skal der lyde
et stort tillykke til alle jer trænere, der kvalificerede svømmere til det hold og til sæsonens
øvrige internationale junior- og seniormesterskaber.
Allan Nielsen fra Politiken trak mig til side under EKM, og spurgte hvorfor flere danske
trænere ikke deltog i EKM som frivillig, for på den måde at komme helt tæt på
begivenhederne, helt ind i maskinrummet? Mig bekendt var vi kun 3 trænere, der lagde et
stykke frivilligt arbejde ved EKM. I kan jo selv reflektere over Allan Nielsens spørgsmål…

Af sæsonens aktiviteter stod vi i DSTS bag følgende:
• Kåringer af årets svømmere og årets trænere
• AquaClinic
• To sociale arrangementer; et i efteråret og et i forbindelse med Danish Open
• Mentorordning med begrænset succes
• Succesfuldt evalueringsmøde i Odense i samarbejde med Svoem
• Nogle trænersager. Det er fra vores bord bekymrende, at nogle trænere tilsyneladende
ikke har acceptable ansættelsesvilkår – og i nogle tilfælde bliver afskediget på kant med
ret og pli
• Vi har fortsat et godt samarbejde med Dansk Svømmeunion. Specielt tak til Lars Bo,
Thomas Stub, Simon Winther, Lars Green Bach, Dean Boles, Pia Holmen og Nora Thomsen.
• Udover at være samarbejdspartner, er DSTS også politisk vagthund i dansk svømning. Vi
reagerer, når vi vurderer, at noget skal drøftes eller ændres.
• Sammen med Unionen står DSTS også bag AquaClinic
• Vi har i årets løb udbudt fem kurser, men desværre kun gennemført to. Resten er blevet
aflyst pga. for få tilmeldinger
Planer for fremtiden:
Vi har indført en ny indmeldelsesprocedure, hvor I trænere skal foretage et aktivt valg. Et
medlemskab koster fortsat 500 kr. Jer, der deltager i AquaClinic og er medlemmer af DSTS, får
500 kr. i rabat på Clinicdeltagelsen – svarende til prisen for medlemsskabet af DSTS. Hermed
en opfordring til at I støtter op om DSTS.
Unionens folk med Thomas Stub og nu også Simon Winther i spidsen har over de seneste år
udbudt rigtig gode træneruddannelser med stor opbakning og succes. Tak for det. Det hilser
vi meget velkommen i DSTS.
I DSTS må vi sande, at vi tilsyneladende ikke rammer jer medlemmer med jeres behov.
Derfor har vi tænkt i nye baner og påtænker således at afholde et seminar i januar med et
fokus på nogle af de personlige problemstillinger, der hører med til at være svømmetræner.
For at vi igen ikke skyder forbi, har vi i dag et ekstra punkt på dagsordenen, hvor vi beder jer
om at tilkendegive, hvad I ønsker af DSTS. Alt kan foreslås, og vi vil i bestyrelsen drøfte alle
forslag.
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak for opbakningen fra jer, der som medlemmer støtter op
om DSTS.
René Thomsen
formand

