
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TalentUdviklingsProgram 2018 
 

Udvikling frem mod de nordiske mesterskaber i Norge 

Nu samles de bedste danske udspringstalenter igen for at fokusere på 

udviklingen og kvalifikationen til Nordiske Mesterskaber i Norge i december 

2018. 

 

TalentUdviklingsProgrammet (TUP) - hvad er det? 

Dansk Svømmeunion udvælger hvert år de bedste danske udspringere og 

inviterer dem til et program, der har fokus på udvikling frem mod de Nordiske 

Mesterskaber, som afslutter kalenderåret rent udspringsmæssigt.  

Alle, som udtages til TUP, har inden for det forgangne år vist resultater, som 

peger i retning af at kunne opnå kvalifikation til Nordiske Mesterskaber. For de 

fleste mangler der dog fortsat lidt for at komme i mål.  

Deltagerne i TUP’en tilbydes nogle trænings- og stævneaktiviteter i perioden 

fra udtagelse til TUP frem til udtagelsen til Nordiske Mesterskaber.  
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Programmet frem til Nordiske Mesterskaber  

Årets første TUP-samling er den 23.-25. marts i Lyngby, hvor vi mødes og får 

årets første fokuserede træning. Der vil ud over træningen være et 

fokusområde, som senere bliver meldt ud. 

Derefter vil der være DTM/DÅTM i Greve den 21. april. 

DVM/DJVM bliver i år afholdt den 9.-10. juni i Farum. 

Årets 2. TUP-samling bliver afholdt den 17.-19. august 2018 i Lyngby. Her skal 

der fokuseres på opstart efter sommerferien og forberedelse til DÅM. 

Derudover vil vi tale om bl.a. motivation.  

DÅM bliver afholdt den 6.-7. oktober i Lyngby. 

Diving Lund finder sted den 1.-4. november 2018 i Lund, Sverige.  

Landsholdssamling for de udspringere, der er udtaget til NM, bliver afholdt den 

16.-18. november 2018 i Lyngby. 

Nordiske Mesterskaber 2018 foregår et sted i Norge den 5.-9. december 2018.  

 

Træningssamling i Lyngby den 23.-25. marts 2018 

TUP’ens første træningssamling finder som nævnt sted i Lyngby den 23.-25. 

marts 2018. Vi mødes i svømmehallen i Lyngby kl. 16.30. Husk udover 

træningstøj at medbringe liggeunderlag og sovepose, da vi overnatter i et 

mødelokale i svømmehallen. Søndag den 25. marts 2018 slutter vi omkring kl. 

16.00.  

Ca. 1-2 uger før træningssamlingen sender vi en bekræftelsesmail med 

yderligere information til dig. 

 

 

Med venlig hilsen 

Antje Grimm-Katborg Valore 

Samlingsansvarlig 

M: 29 93 36 92 / E: geniet@valore.dk 

 

 

 

 

 


