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1. Opgave 

Bestyrelsen skal orienteres om Kammeradvokatens undersøgelse af forholdene for 
elitesvømmere i Dansk Svømmeunion.  
 

2. Baggrund 
Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund bestilte maj 2019, en uvildig undersøgelse af 
forholdende i dansk svømning fra 2001 og frem til i dag. Det skete efter en dokumentar fra 
Danmarks Radio (marts/april 2019), der afdækkede nogle uacceptable forhold i dansk 
elitesvømning. En kritisk periode fra 2005-2014, hvor særligt to tidligere landstrænere 
fungerede blev identificeret. Kammeradvokaten har stået for undersøgelsen og har udført et 
meget grundigt og professionelt arbejde. Konklusionerne fra undersøgelsen blev præsenteret på 
et pressemøde fredag d. 7. februar 2020. 
 
Konklusioner i rapporten: 
Rapporten dokumenterer, at der er sket grove ledelsessvigt i Dansk Svømmeunion fra 2003 og 
frem til 2014. Svømmere er gentagne gange udsat for grænseoverskridende og uanstændig 
adfærd af flere landstrænere. Rapporten dokumenterer ligeledes, at Team Danmark ikke levede 
op til sit tilsynsansvar i samme periode. Team Danmark har i en række tilfælde haft konkret 
viden om alvorlige forhold uden at have fulgt op på, om forholdene blev bragt i orden. Et af de 
alvorlige forhold er viden om en landstræners omgang med medicinske præparater, som kan 
være en omgåelse af WADAs kodeks (antidoping reglerne), dette er derfor indberettet til Anti 
Doping Danmark der nu vurderer hvorvidt disse oplysninger giver anledning til yderligere 
efterforskning. Samtidig har Team Danmarks daværende ledelse svigtet ved ikke i den omtalte 
periode at inddrage Team Danmarks bestyrelse i de alvorlige forhold.  
Kammeradvokaten har i forbindelse med undersøgelsen ikke noget at udsætte på Team 
Danmarks arbejde efter 2014 i forhold til tilsynsansvars- eller ledelsessvigt. 
 
Rapporten er udarbejdet på baggrund af:  
• Interviews med 80 personer – herunder elitesvømmere, forældre, bestyrelsesmedlemmer, 

ansatte og frivillige i organisationerne inkl. trænere og klubtrænere. I alt er 44 
elitesvømmere blevet interviewet – herunder 16, som fortsat er aktive. 
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• Spørgeskemaundersøgelse, som i alt er sendt ud til 183 nuværende og tidligere 
elitesvømmere. 117 har besvaret hele undersøgelsen, og 22 har besvaret dele af 
undersøgelsen. Det svarer til, at 76 % af modtagerne har svaret helt eller delvist. 

• Gennemgang af relevante dokumenter – herunder fuld adgang til Team Danmarks 
dokumentarkiv samt udlevering af mailbokse med over 75.000 mails. 

• Sparring med en referencegruppe bestående af personer med teoretisk og/eller praktisk 
erfaring med eliteidræt 

 
Videre proces 
Administrationen vil udarbejde en plan for opfølgning på Kammeradvokatens undersøgelse. 
Planen vil blive præsenteret for bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde. Derudover har 
Kulturministeren indkaldt Team Danmark (formand og direktør) til to møder om opfølgning på 
rapporten.  
 

3. Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
 

4. Økonomiske konsekvenser 
Undersøgelsen har kostet 1 mio. kroner, eks. moms., som deles lige mellem DIF og Team 
Danmark. Hertil kommer en mindre ekstra udgift i forbindelse med offentliggørelse af 
rapporten, herunder GDPR-sikringen. Vi kender i skrivende stund ikke den eksakte udgift hertil.  
Team Danmark og DIF indvilgede undervejs i processen i, at udskyde deadline og øge de 
økonomiske rammer for undersøgelsen (fra 800.000 kr.), så vi kunne sikre tilstrækkelig 
validitet, da behovet for interviews og gennemgang af dokumenter viste sig at være væsentlig 
større end forventet. 
 

5. Bilag 
Ingen. 
 


