Ansøgning til Sponsorpulje
Hvidovre svømmeklub har udarbejde Hvidovre Svømmeklubs Plan2020.
En Powerpoint præsentation af Plan2020 er vedhæftet, og er lavet af den nuværende Cheftræner, Hvidovre
svømmeklubs bestyrelse og Sportschef. Præsentationen indeholder en overordnet plan og strategi frem til
2020, som omhandler følgende:

-

Talentudvikling ATK omskrevet til Hvidovre Svømmelinje.

-

Mulig overbygning på A-holdet -> HPT

-

Handleplan

-

Struktur på de forskellige hold

-

Organisationsopbygning

Målsætninger og handlingsplaner:
Her henviser jeg til Plan2020 Slide nummer 5, men vil kort skitsere de vigtigste hovedpointer op i
prioriteret rækkefølge ud et eliteperspektiv, og derefter kort beskrive handleplanen:

Målsætning 2020:
- 6-8 svømmere med +700 FINA point. Vi har defineret en elitesvømmer, som er en svømmer som har 700
FINA point eller mere. Disse 6-8 svømmere skal udgøre HPT gruppen.
- 42.000 FINA point til Danske hold mesterskaber. Dette vil placere os mellem top 10-15, og være i midten
af 1.division. Lige nu score vi 39.723 FINA point. Det skal selvfølgelig være med egne svømmere, og ikke
nogle som købes specifikt til dette mesterskab.
- X antal unions point til alle mesterskaber, som placere os mellem top 10-20, og gerne i den bedste halvdel.
Grunden til at vi skriver X antal unions point er, at de ikke er defineret endnu, og først bliver præsenteret i
august 2016.
- +100 starter til DM i alle aldersgrupper.
- Kontinuerligt have 150 svømmere i konkurrenceafdelingen.

Hvad skal pengene bruges til?
Der søges et beløb på 160.000 kr, som skal gå til at skaffe mere vandtid til vores øverste konkurrence hold,
nærmere bestemt langbanetræning. Vi er pt. på 2 træningslejre om året hvor vi har mulighed for
langbanetræning dvs. i alt ca.20 dage på en hel sæson hvor langbanetræning er en mulighed. Fra januar og
Side 1 af 2
Hvidovre Svømmeklub – Frihedens Idrætscenter – 2650 Hvidovre
Kontakt: 3678 1248 – www.hvsk.dk – kontor@hvsk.dk

frem til juli er det langbane sæson, og dvs. at der er stort set alle stævne, som de bedste konkurrencehold
deltager i, på langbane. Der er en betydelig forskel på, at svømme på langbane kontra kortbane, og langbane
kræver 18 procent mere af en svømmers aerobe kapacitet. Dansk Svømmeunion har vedtaget at alle store
mesterskaber og udtagelser til de forskellige landshold skal foregå på langbane. Derfor er det vigtigt for
årgangs- og Junior/Senior svømmerne, at vi i Hvidovre svømmeklub fast kan tilbyde langbanetræning
minimum 1 gang om ugen.
1 langbane i 1 time koster mellem 500-1000kr, og vi skal som minimum bruge 2 baner, og minimum 2
timer. Derfor har vi regnet med 2 baner I 2 timer 40 uger om året, da der her er taget forbehold for
træningslejr, stævner og ferie.

Hvad kan dette projekt give Hvidovre?
Hvidovre svømmeklub kan med projektet være med til, at udbrede budskabet i Hvidovre om, at det er
vigtigt, at lære at svømme, og hvad er bedre end forbilleder. Hvidovre svømmeklub vil gerne være med til,
at opfylde kommunens målsætning om, at blive en Team Danmark kommune forhåbentlig allerede i 2017.
Hvidovre er både en havne- og strandkommune, og derfor er det ekstra vigtigt, at lære at svømme. Det er
den eneste sport man kan dø af ikke at kunne.
Hvidovre svømmeklub har en vision om, at lære hele Hvidovre at svømme. Bredden skaber eliten og eliten
avler bredden.
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