Kommissorium
Forholdene for elitesvømmere
i Dansk Svømmeunion

Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark har i samråd med Kulturministeriet besluttet at gennemføre en
uvildig undersøgelse af forholdene for elitesvømmere i Dansk Svømmeunion. Kommissoriet for undersøgelsen
er følgende:
Baggrund
På baggrund af Danmarks Radios afdækning siden 22. april 2019 af forholdene for elitesvømmere under Dansk
Svømmeunion ønsker Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark at få gennemført en uvildig ekstern undersøgelse af de pågældende forhold. Undersøgelsen skal belyse de historiske og faktiske forhold og kulturen i
elitemiljøet under Dansk Svømmeunion.
Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og Dansk Svømmeunion afgav d. 30. april 2019 på kulturministerens
ønske en redegørelse til ministeren om de forhold, som Danmarks Radios tv-udsendelser havde vist. Der blev
forud for møde med kulturministeren den 6. maj 2019 afgivet supplerende redegørelser fra organisationerne,
hvori en række spørgsmål, rejst af Kulturministeriet, besvares.
Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark agter senere i 2019 at igangsætte en generel, uvildig kortlægning
af, om bl.a. spiseforstyrrelser finder sted i dansk eliteidræt i bred forstand og i den forbindelse afdække årsagerne hertil, herunder i hvilken grad uhensigtsmæssig træningskultur og krænkende adfærd spiller en rolle.
Denne undersøgelse gennemføres uafhængigt af nærværende.
Team Danmark er en offentlig selvejende institution, der har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en social
og samfundsmæssig forsvarlig måde jf. Lov om eliteidræt nr. 1155 af 25/09/2013. I samarbejde med Danmarks
Idrætsforbund, specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere iværksætter koordinerer og effektiviserer Team Danmark fælles foranstaltninger for eliteidrætten i Danmark, herunder ved at sikre en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt. Team Danmark modtager i henhold til udlodningsloven årligt et fast årligt beløb, der fremskrives med forbrugerprisindekset. I 2019 udgør beløbet ca. 92,2 mio. kr.
Derudover modtager Team Danmark et supplerende driftstilskud på 4,0 mio. kr. årligt i henhold til finansloven.
Danmarks Idrætsforbund er hovedorganisation for specialforbundene og er samtidig national olympisk komité.
Danmarks Idrætsforbund skal virke for fremme af dansk idræt, særligt for fremme af specialforbundene og foreningsidrætten, samt for idrættens udbredelse i det danske samfund, og Danmarks Idrætsforbund repræsenterer Danmark ved de olympiske lege. Danmarks Idrætsforbund modtager i henhold til udlodningsloven årligt et
fast årligt beløb, der fremskrives med forbrugerprisindekset. I 2019 udgør beløbet ca. 304,0 mio. kr.

Dansk Svømmeunion er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, der blev stiftet den 6. april 1907.
Dansk Svømmeunions formål er at skabe optimale rammer for vandidræt, hvor der er plads til at lege, at svømme
og at vinde. Dansk Svømmeunion havde i 2018 ca. 190.000 medlemmer og ca. 300 foreninger. I 2018 modtog
Dansk Svømmeunion ca. 9 mio. kr. fra Danmarks Idrætsforbund og ca. 7,5 mio. kr. fra Team Danmark.
Dansk Svømmeunions elite- og landsholdsaktiviteter finder sted i forskellige træningsmiljøer – bl.a. på Det Nationale Træningscenter (NTC eller det daværende elitecenter i Farum). NTC er ikke et landshold på samme
måde, som man ser i andre idrætsgrene. NTC er et trænings- og talentudviklingsmiljø (lige som en række danske
svømmeelitemiljøer på klubniveau), hvor svømmerne er fast tilknyttet og har deres daglige gang. Det er således
et mindretal af elitesvømmerne, der har været en del af det nationale træningscenter, mens flertallet af elitesvømmerne har haft deres daglige gang i egne klubmiljøer eller træningsmiljøer i USA samtidig med, at de har
været tilknyttet landsholdsaktiviteterne. Alle danske elitesvømmere har således mulighed for at kvalificere sig
til landsholdet uanset hvilket miljø, de er knyttet til i det daglige. Landsholdsaktiviteterne består af internationale stævner og træningslejre, og disse aktiviteter vurderes til i perioden 2001 og frem til i dag at have udgjort
mellem 50-120 dage årligt. Det vurderes, at der i denne periode har været op imod 700 svømmere igennem det
oven for beskrevne elitearbejde i Dansk Svømmeunion.
Undersøgelsens tema
Undersøgelsen skal afdække og redegøre for træningsmiljøet og konsekvenserne heraf for alle elitesvømmere,
der er eller har været aktive i Dansk Svømmeunions elite- og landsholdstrupper gennem årene. Undersøgelsen
skal belyse perioden fra 2001 og til i dag.
Undersøgelsen skal afdække og redegøre for, om og i hvilket omfang træningsmiljøet har haft negative fysiske,
mentale eller sociale konsekvenser for de involverede svømmere. Undersøgelsen skal afdække og redegøre for
karakteren, omfanget og udbredelsen af sådanne konsekvenser.
Undersøgelsen skal desuden afdække og redegøre for, om de i Dansk Svømmeunion foreliggende organisatoriske rammer for og ledelse af elite- og landsholdstrupperne generelt var og er tilstrækkelige til at imødegå og
håndtere kritiske aspekter ved et elitetræningsmiljø, herunder om rammerne i tilstrækkelig grad reelt gav og
giver mulighed for atleter til at stå frem, hvis de oplever krænkende adfærd.
Det skal ligeledes afdækkes, om de forhold, som Danmarks Radio har beskrevet i de nævnte tv-udsendelser
samt de eventuelle yderligere forhold, som svømmere og andre personer måtte beskrive i undersøgelsen, kan
tilskrives systemiske svagheder eller konkrete ledelsesmæssige svigt. Det skal herunder afdækkes, i hvilket omfang Dansk Svømmeunions og Team Danmarks ledelser førte tilsyn med forholdene, herunder tilsyn med at
givne retningslinjer blev efterlevet.
Endelig skal undersøgelsen afdække og redegøre for, om og i givet fald hvordan Team Danmark og Danmarks
Idrætsforbund har levet op til det ansvar, som disse organisationer hver for sig har for deres respektive ansvarsområder ligeledes i perioden 2001 og til i dag.
Undersøgelsens form
Undersøgelsen skal give et dækkende billede af problemstillingerne beskrevet ovenfor. Undersøger skal ved
valg af metode sikre, at undersøgelsen så vidt muligt omfatter alle nuværende og tidligere elite- og landsholdssvømmere, der er eller har været aktive på Dansk Svømmeunions daværende elitecenter i Farum samt ved NTC
eller andre elitemiljøer på højt niveau i perioden. Undersøger skal endvidere inddrage et relevant udsnit af
svømmere tilknyttet landsholdet og eliteaktiviteter i øvrigt i samme periode.

Undersøger skal endvidere ved valg af metode sikre, at undersøgelsen så vidt muligt også omfatter et dækkende udsnit af juniorlandsholdssvømmere samt andre relevante personer, herunder et dækkende udsnit af
tidligere og nuværende bestyrelser, ledelser og medarbejdere i Dansk Svømmeunion, Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund samt centrale personer, som har været tæt på elitemiljøet i det daværende Elitecenter i
Farum samt ved NTC i perioden eller tilsvarende i de undersøgte svømmemiljøer og -klubber.
Undersøger skal sikre de omfattede personer fuld anonymitet. Undersøger skal i sit tilbud om valg af metode
redegøre for brug af spørgeskemaundersøgelse, interviews mv.
Undersøger bør endvidere inddrage skriftligt materiale fra de pågældende organisationers arkiver, ligesom de
redegørelser, der som omtalt ovenfor er afgivet af organisationerne til Kulturministeren, kan indgå i undersøgelsen.
Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark vil orientere svømmemiljøet om undersøgelsen og vil herunder orientere om, at deltagelse i undersøgelsen er risikofri, sker anonymt og kan ske med bisidder.
Undersøgeren
Undersøgelsen gennemføres af en ekstern uafhængig undersøger, valgt af Danmarks Idrætsforbund og Team
Danmark. Kulturministeriet orienteres om valg af undersøger forud for offentliggørelse. Den ansvarlige undersøger skal udover ovennævnte i nødvendigt omfang inddrage eksterne, uvildige eksperter med viden om eliteidrætsmiljøer herunder viden om uhensigtsmæssige forhold i eliteidrætsmiljøer i sit undersøgelsesteam.
Deadline
Undersøgelsen skal være færdig og rapport skal være aflagt til Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark senest den 30. november 2019.

