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Kort om mig
● Christian Damgaard, 24 år.
● Studerer Master i Human Geografi, Lund Universitet.

● Medstifter af Copenwater, marts 2015.
● Formand
● Bassin/indendørs svømmer i 24 år.
● Open water svømmer i 9 år.

○ Den Engelske Kanal 35+ km, i 2012.
○ 2. plads til Danske Mesterskaber i 10 km Open Water, 2016



Min præsentation
● Open water svømnings DNA.
● Open water svømning i Danmark.
● Hvordan ser en open water svømmeklub ud?
● Brug de sociale medier!
● Rekruttering af medlemmer.
● Gode råd til norske svømmeklubber!



Open water svømning’s
DNA



Svømning +
● Svømning i det fri.
● Naturoplevelser
● Hver svømmetur er forskellig.

Open water svømning er mere end svømning.
Der er Vind, Bølger, Saltvand, Fisk, Tang og Andet liv.



Svømning +
● Prøv nye grænser.
● Kontaktsport.
● Social svømning og holdsport
● Alle niveauer



En olympisk sport i 2008
● Distancer til OL:

○ 10 km Marathon svømning 

● Distancer til EM og VM:
○ 5 km individuel
○ 5 km team pursuit
○ 10 km
○ 25 km

● Europa Cup og World Cup.



Open water svømning
i Danmark



Open water svømning i Danmark
● 1920-1960:

○ Svømmeundervisning i havet og i søer.
○ Svømmepigerne Mille Gade, Jenny Kammersgaard og Greta Andersen.

● 1980-2000: Enkelte open water stævner og Danmarksmesterskaber
● 2005-2014:

○ Stigende interesse
○ Christiansborg Rundt, 2006 (260 → +2.000 deltagere).
○ Triathlon klubber er først til at undervise i open water.
○ Senere begynder svømmeklubber også at undervise i open water.
○ Fællesskaber på facebook.



Open water svømning i Danmark
● 2015: Copenwater stiftes, 87 medlemmer
● 2016:

○ Stadigvæk stigende interesse!
○ Copenwater 115 medlemmer
○ Christiansborg Rundt 2016, 3.600 deltagere og LEN Cup
○ En ny open water klub (Aarhus) og flere er på vej!
○ Udviklingslandshold med unge svømmere (16-22 år).
○ Uddannelser:

■ Instruktøruddannelse.
■ Red Din Makker-kursus.
■ FINA Official uddannelse.



Hvordan ser en open water 
svømmeklub ud?



Kort om Copenwater
● Danmarks første open water svømmeklub.
● Stiftet marts 2015.
● Vi underviser i open water svømning på alle niveauer.
● Vi er 115 medlemmer.
● Aktiviteter:

○ Open water undervisning
○ Fællestræninger
○ Sociale arrangementer
○ Svømmekonkurrencer
○ Uddannede trænere og officials
○ Bassintræning (nyt!)



Hvorfor en open water svømmeklub?
● Open water svømning kræver

fællesskab.
● Undervisning med kvalitet.
● Sikkerhed.
● Open water er ikke det

samme som bassinsvømning!

Open water svømning kræver og giver fællesskab.
Svøm altid sammen med andre!
Kvalitet.
Sikkerhed: Respekt for vand! Synlighed!
Open water er et ny element! Bølger, salt, fisk, tang, sol, mm.



Copenwater - nye organiseringsformer
● Fleksibilitet
● Fællesskab
● Sikkerhed
● Events
● Vi lever også på de sociale medier!

Fleksibilitet: Fællestræninger, undervisning og selvarrangeret træning.
Fællesskab: Jeg kender mine svømmemakkere!
Sikkerhed: Vi kender til til open water! Vi er synlige!
Events: Jeg prøver nyt sammen med Copenwater! Det socialt at gå til 
svømmestævne!
Sociale medier: Jeg er en del af et community. 



Træning i open water
Fællestræninger:

● Gratis at deltage
● 2 gange om ugen

○ Onsdag aften: Svøm Solen i Sænk
○ Søndag morgen: Liv i Lagunen

● Altid en svømmemakker

Undervisning på hold:

● Sæsongebyr
● 3 gange om ugen
● Uddannet open water træner
● Gratis badehætte 
● Altid en svømmemakker

Fællestræninger: Er gratis. Vi opfordrer til at folk melder sig ind. Basismedlemskab 
(249DKK).
Vi deler svømmerne ud i grupper efter svømmehastighed
Flere og flere lærer Copenwater at kende. Sammenhold. Fleksibelt. Sociale 
aktiviteter.
Holdundervisning: Undervisning med kvalitet. Kontinuitet - samme deltagere og 
samme trænere. Sammenhold.
Erfaringer: Fællestræningerne er en god model - alle niveauer mødes ved træningens 
start.
Bagefter kan alle samles igen til sociale aktiviteter - eksempelvis kage og rosé! 
Vi afprøver holdundervisning med fælles start.



Copenwater - stærke fællesskaber

● Svøm aldrig alene → svømmemakker
● Sociale aktiviteter
● Fælles målsætninger
● Fælles ture til konkurrencer mm.



Events og fælles ture
● Det er let at lave noget

unikt.
● Læg vægt på det sociale.



Copenwater - uddannelse af trænere og officials
● Open water svømmetrænere.
● Open water sikkerhed (livredning ved kysten).
● Open water officials (konkurrencer).

Open water svømning er en “ny” sport. Derfor skal alle hele tiden lære mere om 
svømning i open water…
Derfor er uddannelse vigtigt.
Vi uddanner trænere, officials, og i sikkerhed (Red Din Makker).



Brug de sociale medier!



Brug de sociale medier!
Facebook har mange funktioner og er gratis!

● Events
● Billeder
● Videoer
● Klubside (‘page’)

Aktivitet på facebook kan skabe et ‘community’
Events: Vi laver events til alle vores fællestræninger. Catchy navne! Folk kan melde 
sig til eventen, men det er ikke påkrævet.
Hvad er fordelene? Vise omgangskreds at jeg er aktiv! Invitere venner! 
Billeder: Dokumentér - tag - og de bliver delt! Skaber aktivitet.
Videoer. Afmystificerer og gør menneskelig. “Det må jeg prøve!”. + samme som 
billeder.
Klubside: Nemt at like og følge. Kommunikationsplatform - 1.200 likes og 115 
medlemmer!



Gruppebilleder



Videoer
12 videoer har givet os +14.000 views



 Rekruttering af medlemmer

Jeg allerede beskrevet meget af det, der er vigtigt:
Vær synlig - hele tiden! Både på sociale medier og til events.
Kvalitet i undervisningen (...)
Gør det nemt at blive medlem! Flere typer medlemskaber.



Via fællesskabet

● Gratis træninger.
● Svømmemakkere
● Samling efter træning.
● Lav løbende events - store som små.

Samling efter træning: “Det gode ved open water er, at udsigten er god fra 
bassinkanten!
Her får vi kage og rosévin. Det kræver næsten ikke noget - og oftest tilbyder folk at 
tage kage, kaffe og øl med !
Store og små events: Gør noget anderledes og nyt. Træningen bliver ekstra 
spændende. Fx lav video, mini-konkurrence, inviter gæstetræner/ekspert, svøm nyt 
sted.



Hvem er jeres målgrupper?
● Alle søger fællesskab og svømmemakkere, tryghed og vejledning.

● Voksne/Motionister:
○ Søger også fleksibilitet. 
○ Vil meget gerne lære.
○ Vil gerne betale for events, hvis de er interessante.

Alle søger fællesskab og svømmemakkere, tryghed og vejledning.



● Bassinsvømmere:
○ Vil gerne prøve.
○ Vejledning er vigtig!
○ Start småt.
○ Hurtig succes.

Unge bassinsvømmere: Selvom de er gode svømmere, er open water helt nyt og kan 
være skræmmende!
Start småt - korte distancer.
I Danmark: Udviklingslandshold.
I sammenhæng med bassinsvømning.
Potentiale: Fasthold dem, som måske vil stoppe med svømning, i klubben.



● Børn:
○ Gør dem trygge ved vand.
○ Lær dem sikkerhed
○ Inspirér

Vi afholdt Ocean Rescue Camp. 1 uges undervisning ved stranden.
Tryghed ved vand.
Sikkerhed og livredning.
Inspirér til at bruge vandet.



Hvem svømmer i open water?
● Copenwater’s medlemmer:

○ 43% kvinder og 57% mænd.
○ Alle niveauer (begyndere → erfarne)

● På facebook:
○ 1.200 følgere.
○ 48% kvinder og 52% mænd.
○ Aldersfordeling:



Gode råd til norske svømmeklubber:
● Søg viden om open water.
● Uddan ledere, trænere og frivillige.
● Del erfaringer
● Tænk: Hvad har vores medlemmer (og potentielle nye) brug for?

→ Fællesskab, tryghed, at svømme, at prøve nye ting, udstyr.
● Begynd med fællesskab.
● Benyt jer af sociale medier.

Søg viden om open water.
Uddan jer.
Del erfaringer: Open water er på mange måder en ny sport, så alle kan hele tiden 
lære mere.
Hvad har vores medlemmer brug for? Tilbyd dem disse ting - gør det nemt!
Begynd med fællesskab: I kender nok allerede nogen der svømmer open water. Start 
dér.
Når der er et sted at gå hen vil folk også opsøge det!



Tak for jeres opmærksomhed!

Kontakt:
Christian Damgaard
christiandamgaardx@gmail.com

Copenwater:
copenwater@outlook.dk
www.copenwater.dk 
www.facebook.dk/copenwater 
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