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Paneldeltagere: Caroline Kleemann (SVØM), Henrik Hansen (DGI), Jan Hansen (Køge) og 

Mia Hyldahl (SIGMA) 

Moderator:  Ricki Clausen 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Show notes er centreret omkring svarene fra de to repræsentanter fra SVØM og DGI, da det var 

deres erfaringer, der var i centrum for webinaret. 

 

SPM: Hvad skete er, da Danmark lukkede ned første gang? 

 

SVØM: Vi havde en masse arrangementer, der skulle aflyses og så fyldte kommunikationen til 

medlemmerne meget. Vi sendte også hurtigt en del ansatte hjem. 

 

Vi udarbejdede en underside til vores hjemmeside med Corona-relevante oplysninger til 

foreningerne. Vi oprettede også en Corona-mail, der sikrede at alle informationer om Corona røg det 

rigtige sted hen. 

 

Men det handlede meget om at finde vore egne ben at stå på. Det var meget uprøvet land. Vores 

fokus skiftede på få dage fra at skulle til OL og så til nogle dage efter at lukke NTC ned. Så det var 

lidt kaotisk. 

 

DGI: Vi havde lidt de samme udfordringer. Der var en stor udfordring ifht. at forstå 

forsamlingsforbuddet, der jo allerede blev sat i værk før 11. marts. Det var svært for os at tage 

beslutninger da vi ikke fik nogen retningslinjer lige inden eller efter 11. marts.  

 

Det var svært at have en råd tråd at arbejde ud fra, for der var ingen rød tråd. Det handlede om 

hvordan man ville fortolke reglerne, fordi de var svære at forstå.  

 

Vi oprettede også Corona-task force og lavede grupper, men det var svært at få det hele koordineret 

fra den ene dag til den anden – især fordi vi ikke kunne give ordentlige svar så hurtigt, som vi gerne 

ville. 

 

SPM: Var det svært at tolke på retningslinjerne? 

 

SVØM: I starten var det nemt, for der var jo bare lukket ned, men i takt med at der kom genåbninger, 

var det vores opgave at lave retningslinjer for, hvordan man kunne mødes på en sikker måde – ud 

fra de retningslinjer, der var givet overordnet. De retningslinjer, der kom fra regeringen, tog jo ikke 

udgangspunkt i idrætten, så der var brug for fortolkning. 
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Vi havde en lille, men effektiv Corona-task force og sparrede hurtigt med nogle af klubberne. Det 

fungerede godt. 

 

DGI: Det har været bøvlet at skulle stå som fortolker på informationen fra statsministeriet og andre 

ministerier. Kulturministeriet har lavet retningslinjer for deres område ud fra de overordnede 

retningslinjer fra statsministeriet – der har vi kæmpet lidt, fordi vi hele tiden har været på bagkant. 

Vores idræt er meget facilitetstung og har derfor andre udfordringer end fodbold, håndbold, etc. 

 

Corona retningslinjer blev udarbejdet i samarbejde mellem SVØM, DGI og Danske Svømmebade. 

 

SPM: Hvad har I lært fra første til anden nedlukning? 

 

Begge: Det har været meget nemmere, fordi både foreningerne og vi (og resten af samfundet) har 

kendt præmissen fra sidste nedlukning. Men vi har også måttet råbe lidt højt efter første nedlukning 

til kulturministeriet, så der var klarere kommunikation hvis det skulle ske igen – og det har hjulpet. 

 

SVØM: Vi har haft succes med at informere virtuelt og det bliver et redskab vi også bruger 

fremadrettet.  

 

DGI: Vi har også lært at bruge de virtuelle redskaber til både kommunikation og igangsætning af 

aktiviteter. 

 

SPM: Hvad har I lært fra første genåbning, som I kan bruge her ved anden genåbning? 

 

DGI: Vi har allerede rammerne nu, men der er nogle ting, vi kan se, foreningerne efterspørger. Det er 

vi mere klar over nu. Det handler om at lytte meget til foreningerne. Men lige nu sidder vi jo bare og 

venter og vi er så småt klar til at hjælpe foreningerne. 

 

Konkret kommer vi til at fokusere på følgende ting i DGI: 

- Vi kommer til at forklare retningslinierne bedre og mere grundigt. 

- Vi kommer til at hjælpe foreningerne med at få medlemmerne tilbage i vandet – både praktisk og 

markedsføringsmæssigt. 

- Vi kommer også til at fokusere på instruktørgruppen, da vi ser den som helt centralt. 

 

SVØM: Vi kommer til at lave en underside på vores Corona-side, hvor vi samler information om 

søgning af midler, nye retningslinier samt inspiration til instruktører, forældre, børn mv. 

 

Vi har lært, at på trods af Corona, kan vi faktisk godt arrangere Aqua Camps, stævner, etc. – vi har 

lært at undgå smittespredning. Rigtig meget kan lade sig gøre, hvis vi følger retningslinierne nøje. Vi 

er meget bedre klædt på nu end ved første nedlukning. 

 

Vi har brug for at foreningerne melder tilbage med feedback, hvis de støder på noget relevant til 

glæde for alle foreninger. 
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SPM: Er der ting, I har været tvunget til, som i vil blive ved med at gøre? 

 

DGI: Vi fortsætter med vores åbent vand-træninger og camps (og generelt ting, der foregår udendørs 

og i små grupper – steder, hvor der ikke er facilitetskrav). 

 

SVØM: Vi har blandt andet afholdt en uddannelse virtuelt, hvilket vi fandt ud af, kunne fungere fint – 

vi havde endda dobbelt så mange deltagere på den uddannelse.  

 

SPM fra Jan Hansen: Hvis man skulle give ét godt råd til bestyrelsen, ét godt råd til 

svømmeskolelederen og ét godt råd til den enkelte breddeinstruktør, hvad skulle det så 

være? 

 

DGI: Bestyrelsen skal starte med at kommunikere med medlemmerne (nuv. og tidlige) allerede nu. 

Svømmeskolelederen skal kommunikere med instruktørerne. Fortæl dem, hvor vigtige, de er. 

Instruktørerne skal gøre sig klar til at modtage nogle børn, der skal rummes og ikke bare 

undervises. 

 

SVØM: Enig med DGI, men supplering kunne være, at man i bestyrelsen skal have en god dialog 

med svømmehallen løbende. Svømmeskolelederen skal også fokusere på det sociale element for 

instruktørerne og på at forældrene skal være trygge ifht. retningslinjerne. Instruktørerne skal 

fokusere på det sociale og trygge for børnene. 

 

SPM fra Mia Hyldahl: I hvilken grad er det jeres fornemmelse, at jeres organisationer har 

kunnet præge den politiske proces ifht. genåbning (både sidste år og i år)? 

 

SVØM: Vi føler, vi indimellem er nået igennem – ikke mindst gennem DIF. Vi prøver alt det, vi kan. 

De lytter, men det ender i sidste omgang hos sundhedsmyndighederne. Lige nu fokuserer vi meget 

på trivselsdelen. 

 

DGI: Vi har kunnet præge processen. Vi har faktisk på et tidspunkt haft mulighed for sektionsopdelt 

træning på 10 personer. Det har idrætterne selv fået igennem og det stod ikke i den oprindelige plan. 

Vi har endda haft idrætsaktiviteter nu selv om der er børn, der ikke går i skole.  

 

SVØM (Morten Hinnerup): Vi har ventet på, at der var klar til at sætte en ”tilbage i vandet” -

kampagne, men det er først nu, der begynder at blive åbnet for idrætten igen. Vi presser på frem 

mod 23. marts. Vi skal huske, at vi er en del af DIF, som er rigtig mange idrætter samlet under ét tag. 

Derfor har vi gjort alt, hvad vi kan i SVØM, men vi kan ikke køre sololøb. Vi bliver nødt til at presse 

på sammen med DIF og DGI, der i fællesskab har stået rigtig stærkt. Idrætten har stået samlet og det 

er derfor idrætten står langt bedre end resten af kulturlivet – så vi skal passe på ikke at ødelægge 

DIFs og DGIs samlede satsning. Det er en balancegang. 

 

SPM fra Mia Hyldahl: Har der været særlige områder, hvor svømmeklubberne har henvendt 

sig? Har der været nogle tendenser? 

 

SVØM: Der har været store forskelle på, hvad kommunerne har haft af holdninger til 

organiseret/uorganiseret idræt, så vi har hjulpet med at sprede information om hvad de forskellige 

kommuner har gjort og har kommunikeret med kommunerne. Så har der været mange praktiske 
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spørgsmål ifht. retningslinjer (tæller et barn og en voksen som ét medlem, etc.). Derudover har der 

været en del spørgsmål omkring hjælpepakke. Og så ordningen omkring professionel idræt. 

 

DGI: Vi har haft en stor opgave med at hjælpe med de praktiske ting omkring at få flest mulige børn 

igennem i hal og omklædningsrum. Derudover har der været en del henvendelser fra klubber, der 

plejer at have store stævner ifht. kompensation. Plus naturligvis lønkompensationsordningerne. 

 

SPM fra Jan Hansen: Har I nogle gode eksempler på kommuner, der aktivt går ind og hjælper 

med både økonomi og en konkret plan for genåbning 

 

DGI: Der er nogle kommuner, der har været ekstra hårde i nedlukningen. Det har været en 

udfordring. Men de positive historier med kommuner, der er foregangskommuner, har vi desværre 

ikke hørt så meget om – udover kommuner med tilskudsordninger til børn med specielle 

behov/udsatte børn. 

 

SVØM: Vi er bekendt med, at man har sat midler af til at renovere faciliteter, så de er klar til 

genåbningen. I Billund kommune og Aarhus kommune har man sat penge af til at hjælpe 

foreningerne i gang igen med at hverve medlemmer og bare til generel hjælp til foreningerne. Ellers 

er vi ikke bekendt med andre kommuner. Ej heller er vi bekendt med planer for genåbning. 

 

SPM fra Jan Hansen (opfølgning): Kunne man forestille sig, man pressede på eksempelvis 

gennem KL og på den måde lægge pres på for at kommunerne ensretter tingene? 

 

SVØM: Vi har haft fat i KL tidligere, men det kunne da være en mulighed. 

DGI: Jeg ved vi har en dialog om at få flere voksne tilbage i foreningerne. Jeg vil gerne prøve at 

indgå i dialog med KL konkret. 

 

Opfølgning gennem chatten: Stevns kommune har givet tilskud løbende og har opfordret borgerne 

til at blive ved med at betale kontingent. Københavns kommune har også været god til at støtte. 

Herlev og Lyngby kommune har lukket for offentlig åbning og givet tiden til foreningerne. 

 

SPM fra chatten: Hvorfor er der opdelt udelukkende i indeidræt/udeidræt frem for at få 

svømningen betragtet specielt fordi vores idræt jo foregår i klor? 

 

Begge: Det var den opbakning, der var fra start og det har ikke været muligt at ændre på.  

 

SPM fra Mia Hyldahl: Hvad har den væsentligste læring været fra Corona-krisen, som vi kan 

tage med videre – enten negativt eller positivt? 

 

SVØM: I alt det negative, der er sket, har vi oplevet, at foreningerne har været meget positive og 

taget godt imod retningslinjer og været både kreative og omstillingsparate. Det er en positiv indsigt 

mere end en læring. 

 

DGI: Vi er dygtige til at stå sammen og ændre og agere hurtigt for at være der for de medlemmer, vi 

har i foreningerne. Vi har i hele idrætslivet været dygtige til at tage imod udfordringer. Læringen fra 

Corona er, at omstillingsparatheden er i top – det må den også gerne være, når man udvikler sin 

forening og sine aktiviteter efter Corona. 


