
 

Oprykning eller tilbud om andet hold? 
 
Når det er tid til at vurdere om en pågældende svømmer skal rykke til næste niveau og dermed hold, er der 3 
forskellige scenarier for en samlet vurdering: 

1. Svømmeren opfylder de sportslige krav og den subjektive vurdering bliver taget med i betragtningen. Svømmeren 
bliver i dette scenarie tilbudt en plads på holdet.  

2. Svømmeren opfylder ikke de sportslige krav (objektive krav), men bliver i dette tilfælde tilbudt oprykning såfrem 
den subjektive vurdering tillader det. Dette vil i sidste ende altid være en trænerbeslutning. 

3. Svømmeren opfylder ikke de sportslige krav og ej heller den subjektive vurdering. Svømmeren bliver i dette 
scenarie ikke tilbudt en plads på holdet.  

Det er ikke en garanti for oprykning, bare fordi man går på et konkurrencehold. Oprykningerne er suverænt trænernes 
beslutning. Det bør derfor ikke komme bag på svømmere/forældre hvis man ikke bliver tilbudt oprykning. I Vejle 
Svømmeklub vil vi konkurrencesvømning, og så snart man taler om konkurrencesport vil der automatisk også være 
frafald, enten pga. lyst eller manglende niveau.   
 

I Vejle Svømmeklub har vi opsat følgende oprykningskriterier igennem Konkurrenceafdelingen.  

 

Opryknings kriterier 

Hold  Drenge  Piger  

Fra Svømmeskole til VS Talent subjektivt   subjektivt 

Fra VS Talent til VS Børn subjektivt  subjektivt 

Fra VS Børn  

Til VS3 

Subjektivt + 

objektivt (tider) 

Subjektivt + 

objektivt (tider) 

Fra VS3  

Til VS2 

Subjektivt +  

Vest DK krav 

Subjektivt +  

Vest DK krav 

Fra VS2  

til VS1 

Subjektivt +  

Danish Open krav 

Subjektivt +  

Danish Open krav 

 

Subjektive overvejelse 

 
Fremmøde 

Vi forventer at svømmeren har et fremmøde, som sigter efter at deltage i alle de træningspas som træneren opfordrer 

til, samt deltager i de aktiviteter som bliver tilbudt.  

 

Engagement  

Vi forventer at svømmeren har et positivt mindset, byder udfordringer velkommen og bidrager til en god holdånd.  

 

Fysisk udvikling   

Nogle børn udvikler sig langsommere end andre. De kan derfor have svært ved at opfylde de objektive sportslige krav. 



 

Træneren kan dog vurdere om svømmerens niveau kan blive indhentet indenfor nærmeste fremtid, og alligevel få 

tilbudt en oprykning.   

 

X-faktor  

Nogle svømmere har bare en X-faktor. Hvis man f.eks. kan bevæge sig igennem vandet og ligne en der nærmest ikke 

laver noget, men samtidig svømme stærkt, så har man et kæmpe potentiale.   

 

Struktur/planlægning  

Jo længere op igennem K-afdelingen man kommer, jo større er kravene for svømmerens (og forældrenes) evne til at 

strukturere hverdagen. Det hele skal gå op med transport, mødetider, skole, lektier og prioritering af ens fritid. Det er 

derfor vigtigt, at svømmeren lærer at strukturer hverdagen i samarbejde med træneren og deres forældre.  

 

Forældre opbakning  

Svømning er en ressourcekrævende sport – og derfor forventer vi at forældrene bakker op om de respektive 

holds forventninger, samt hjælper til med stævner/arrangementer og støtter svømmerne i deres behov for transport, 

kost, mm.   


	Subjektive overvejelse

