1. Dine oplevelser som elitesvømmer
Nedenfor følger en række spørgsmål om dine oplevelser som elitesvømmer. Vi ønsker at høre din personlige
mening, og der er ingen rigtige eller forkerte svar. Til sidst har du også mulighed for at komme med
kommentarer eller uddybende bemærkninger.
Dine svar vil være fuldt ud anonyme, og kan ikke spores tilbage til dig – heller ikke af Kammeradvokaten. Vi
kan heller ikke se, hvem der har besvaret spørgeundersøgelsen.
Alle spørgsmål vedrører erfaringer, du har gjort i din tid som aktiv elitesvømmer i Danmark. Det kan gælde
erfaringer under eller i forbindelse med træning, konkurrencer, socialt samvær, rejser, træningsophold og
lignende.
Vi sætter stor pris på din deltagelse.

2. DEMOGRAFISKE SPØRGSMÅL

3. Er du stadig aktiv som elitesvømmer?
(Angiv kun ét svar)
Ja - Gå til 5

Nej





4. Hvad var grunden til, at du ophørte som elitesvømmer? (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)
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Andet
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

5. Hvilke af nedenstående har du som elitesvømmer været tilknyttet (vælg alle relevante):
(Angiv gerne flere svar)
Landsholdet



Great Danes
grupperingen

Juniorlandsholdet





Træningsmiljøet på NTC
(tidl. elitecenteret).



6. I hvilken periode har du været tilknyttet landsholdet, juniorlandsholdet, Great Danes grupperingen
og/eller træningsmiljøet på NTC (tidl. elitecenteret)?
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(Angiv kun ét svar)
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7. Til:
(Angiv kun ét svar)
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8. Identificerer du dig som:
(Angiv kun ét svar)
Mand



Kvinde



Ønsker ikke at angive



Andet
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

9. Identificerer du dig som:
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
Ja

Nej

Ønsker ikke at angive

en svømmer med
handicap?







tilhørende en etnisk
minoritet i Danmark?







LGBT+?







10. TILFREDSHED OG PRÆSTATION
I de følgende spørgsmål vil vi bede dig reflektere over din overordnede oplevelse som elitesvømmer.
Læs udsagnene og identificer i hvilken grad du føler dig tilfreds.
Vi har forståelse for, at du kan have haft varierende oplevelser i løbet af din tid som elitesvømmer, og vi vil
derfor bede dig vurdere din gennemsnitlige oplevelse så vidt det er muligt.

11. 1 – Helt utilfreds; 2 – Særdeles utilfreds; 3 – Moderat utilfreds; 4 – Hverken tilfreds eller utilfreds;
5 – Moderat tilfreds; 6 – Særdeles tilfreds; 7 – Helt tilfreds
I hvilken grad er du tilfreds med:
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
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12. Har du kommentarer eller tilføjelser til ovenstående?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

13. TRIVSEL

I de følgende spørgsmål vil vi bede dig læse udsagnene og vurdere i hvilken grad du er enig.
Er du tidligere aktiv elitesvømmer, bedes du svare, hvad der var gældende, mens du var aktiv.

14. 1 – Helt uenig; 2 – Moderat uenig; 3 – Lidt uenig; 4 – Lidt enig; 5 – Moderat enig; 6 – Helt enig.
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
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15. Har du kommentarer eller tilføjelser til ovenstående?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

16. INDBYRDES RELATIONER
I de følgende spørgsmål vil vi bede dig vurdere dine oplevelser og erfaringer med trænere, ledere, øvrige
ansatte i hhv. TeamDanmark og Dansk Svømmeunion, medicinsk personel og øvrige elitesvømmere.

17. Jeg er blevet opfordret til at opgive min uddannelse eller øvrige karriere til fordel for svømning
(vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af øvrige elitesvømmere

18. Du har angivet, at du er blevet opfordret til at opgive din uddannelse eller øvrige karriere til fordel
for svømning. Angiv venligst hyppighed og tidspunkt. (Vælg min. én)

19. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

20. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

21. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

22. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)

En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

23. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

24. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

25. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

26. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

28. Jeg er blevet presset til at tage lægemidler el.lign. for at tabe vægt (vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

29. Du har angivet, at du er blevet presset til at tage lægemidler el.lign. for at tabe vægt. Angiv
venligst hyppighed og tidspunkt. (Vælg min. én)

30. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

31. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

32. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

33. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

34. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

35. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

36. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

37. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

39. Jeg er blevet presset til at tage lægemidler el.lign. for at øge min præstation (vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af øvrige elitesvømmere

40. Du har angivet, at du er blevet presset til at tage lægemidler el.lign. for at øge din præstation.
Angiv venligst hyppighed og tidspunkt. (Vælg min. én)

41. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

42. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange
0-5 år siden



Sommetider



Ofte





Mere end 5 år siden





Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

43. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

44. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

45. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

46. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

47. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange
0-5 år siden



Sommetider



Ofte



Mere end 5 år siden
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

48. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

50. Jeg føler/følte generelt, at svømmere bliver/blev behandlet lige
(Angiv kun ét svar)



Ja



Nej

51. Jeg har selv oplevet diskrimination (vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Nej



Ja - Køn



Ja - Handicap



Ja - Udseende



Ja - Etnisk oprindelse



Ja - Seksuel orientering



Ja - Religion



Ja - Politiske overbevisninger



Ja - Social og/eller økonomisk baggrund

Ja - Andet forhold
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

52. Hvem har diskrimineret dig pba. køn? (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Klubtræner



Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)



Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)



Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Øvrige elitesvømmere

53. Hvem har diskrimineret dig pba. handicap? (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Klubtræner



Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)



Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)



Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Øvrige elitesvømmere

54. Hvem har diskrimineret dig pba. udseende? (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Klubtræner



Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)



Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)



Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Øvrige elitesvømmere

55. Hvem har diskrimineret dig pba. etnisk oprindelse? (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Klubtræner



Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)



Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)



Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Øvrige elitesvømmere

56. Hvem har diskrimineret dig pba. seksuel orientering? (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Klubtræner



Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)



Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)



Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Øvrige elitesvømmere

57. Hvem har diskrimineret dig pba. religion? (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Klubtræner



Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)



Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)



Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Øvrige elitesvømmere

58. Hvem har diskrimineret dig pba. politiske overbevisninger? (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Klubtræner



Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)



Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)



Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Øvrige elitesvømmere

59. Hvem har diskrimineret dig pba. social og/eller økonomisk baggrund? (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Klubtræner



Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)



Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)



Forældre



Øvrige elitesvømmere

60. Hvem har diskrimineret dig pba. andet forhold? (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Klubtræner



Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)



Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)



Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Øvrige elitesvømmere

62. Jeg har oplevet, at andre er blevet udsat for diskrimination på baggrund af
(vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Jeg har ikke oplevet, at andre er blevet udsat for diskrimination



Ja - Køn



Ja - Handicap



Ja - Udseende



Ja - Etnisk oprindelse



Ja - Seksuel orientering



Ja - Religion



Ja - Politiske overbevisninger



Ja - Social og/eller økonomisk baggrund

Ja - Andet forhold
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

63. Hvem har du oplevet diskriminere andre pba. køn? (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Klubtræner



Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)



Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)



Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Øvrige elitesvømmere

64. Hvem har du oplevet diskriminere andre pba. handicap? (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Klubtræner



Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)



Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)



Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Øvrige elitesvømmere

65. Hvem har du oplevet diskriminere andre pba. udseende? (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Klubtræner



Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)



Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)



Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Øvrige elitesvømmere

66. Hvem har du oplevet diskriminere andre pba. etnisk oprindelse? (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Klubtræner



Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)



Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)



Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Øvrige elitesvømmere

67. Hvem har du oplevet diskriminere andre pba. seksuel orientering? (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Klubtræner



Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)



Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)



Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Øvrige elitesvømmere

68. Hvem har du oplevet diskriminere andre pba. religion? (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Klubtræner



Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)



Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)



Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Øvrige elitesvømmere

69. Hvem har du oplevet diskriminere andre pba. politiske overbevisninger? (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Klubtræner



Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)



Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)



Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Øvrige elitesvømmere

70. Hvem har du oplevet diskriminere andre pba. social og/eller økonomisk baggrund? (Vælg alle
relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Klubtræner



Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)



Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)



Forældre



Øvrige elitesvømmere

71. Hvem har du oplevet diskriminere andre pba. andet forhold? (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Klubtræner



Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)



Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)



Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Øvrige elitesvømmere

73. Jeg er blevet ydmyget, nedværdiget, gjort til grin eller sat i forlegenhed (vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

74. Du har angivet, at du er blevet ydmyget, nedværdiget, gjort til grin eller sat i forlegenhed. Angiv
venligst hyppighed og tidspunkt. (Vælg min. én)

75. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

76. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

77. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)

En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

78. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

79. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

80. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

81. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

82. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)

En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

84. Jeg er blevet råbt ad på en vred eller kritiserende måde (vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

85. Du har angivet, at du er blevet råbt ad på en vred eller kritiserende måde. Angiv venligst
hyppighed og tidspunkt. (Vælg min. én)

86. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

87. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

88. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

89. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

90. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange
0-5 år siden
Mere end 5 år siden

Sommetider

Ofte













Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

91. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

92. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange
0-5 år siden
Mere end 5 år siden

Sommetider

Ofte













Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

93. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

95. Jeg er blevet kritiseret for/har fået negative kommentarer om min krop eller vægt (vælg alle
relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af øvrige elitesvømmere

96. Du har angivet, at du er blevet kritiseret for/har fået negative kommentarer om din krop eller vægt.
Angiv venligst hyppighed og tidspunkt. (Vælg min. én)

97. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

98. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

99. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

100. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

101. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

102. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

103. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

104. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

106. Folk har sladret om mig/fortalt løgne om mig (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

107. Du har angivet, at der er blevet sladret om dig/fortalt løgne om dig. Angiv venligst hyppighed og
tidspunkt. (Vælg min. én)

108. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

109. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

110. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

111. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)

En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

112. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

113. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange
0-5 år siden
Mere end 5 år siden
Kommentar

Sommetider

Ofte













_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

114. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

115. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

117. Mine ejendele er blevet beskadiget eller stjålet for at skræmme eller intimidere mig (vælg alle
relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

118. Du har angivet, at dine ejendele er blevet beskadiget eller stjålet for at skræmme eller intimidere
dig. Angiv venligst hyppighed og tidspunkt. (Vælg min. én)

119. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

120. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

121. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

122. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

123. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

124. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

125. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

126. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

128. Jeg er blevet truet med at blive bortvist fra træning eller smidt af holdet (vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

129. Du har angivet, at du er blevet truet med at blive bortvist fra træning eller smidt af holdet. Angiv
venligst hyppighed og tidspunkt. (Vælg min. én)

130. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

131. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange
0-5 år siden



Sommetider



Ofte





Mere end 5 år siden





Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

132. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

133. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

134. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

135. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

136. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

137. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

139. Jeg er blevet tvunget til eller det er blevet forventet af mig at træne/konkurrere, selvom jeg var
skadet eller udmattet (vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

140. Du har angivet, at du er blevet tvunget til eller det er blevet forventet af dig at træne/konkurrere,
selvom du var skadet eller udmattet. Angiv venligst hyppighed og tidspunkt. (Vælg min. én)

141. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

142. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

143. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

144. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

145. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

146. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

147. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

148. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

150. Jeg er blevet straffet med at skulle træne i overdrevent omfang (vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

151. Du har angivet, at du er blevet straffet med at skulle træne i overdrevent omfang. Angiv venligst
hyppighed og tidspunkt. (Vælg min. én)

152. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

153. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

154. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

155. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

156. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

157. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

158. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________

159. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

161. Jeg er blevet presset til at snyde i en kvalifikationsproces (vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

162. Du har angivet, at du er blevet presset til at snyde i en kvalifikationsproces. Angiv venligst
hyppighed og tidspunkt. (Vælg min. én)

163. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

164. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

165. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

166. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

167. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________

168. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

169. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

170. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

172. VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB
I det følgende spørger vi ind til dine oplevelser og erfaringer, der vedrører vold og overgreb af seksuel
karakter. Vi er opmærksomme på, at det er følsomme spørgsmål, og du har derfor mulighed for at springe de
enkelte spørgsmål over ved at svare "Ønsker ikke at besvare"

173. Jeg er blevet truet fysisk (vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Ønsker ikke at besvare



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

174. Du har angivet, at du er blevet truet fysisk. Angiv venligst hyppighed og tidspunkt. (Vælg min.
én)

175. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

176. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

177. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)

En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

178. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

179. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

180. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

181. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

182. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)

En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

184. Jeg er blevet slået eller udsat for anden voldelig adfærd (vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Ønsker ikke at besvare



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

185. Du har angivet, at du er blevet slået eller udsat for anden voldelig adfærd. Angiv venligst
hyppighed og tidspunkt. (Vælg min. én)

186. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

187. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

188. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange
0-5 år siden



Sommetider



Ofte





Mere end 5 år siden





Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

189. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

190. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

191. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

192. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

193. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange
0-5 år siden



Sommetider



Ofte



Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

195. Jeg er blevet udsat for sexistiske jokes/kommentarer (vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Ønsker ikke at besvare



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

196. Du har angivet, at du er blevet udsat for sexistiske jokes/kommentarer. Angiv venligst
hyppighed og tidspunkt. (Vælg min. én)

197. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)

En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

198. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

199. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

200. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

201. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

202. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)

En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

203. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

204. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

206. Jeg er blevet kigget på med nærgående seksuelle blikke (vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Ønsker ikke at besvare



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

207. Du har angivet, at du er blevet kigget på med nærgående seksuelle blikke. Angiv venligst
hyppighed og tidspunkt. (Vælg min. én)

208. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

209. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

210. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

211. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

212. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

213. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange
0-5 år siden



Sommetider



Ofte





Mere end 5 år siden





Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

214. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

215. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

217. Jeg er blevet berørt på en måde, der var seksuelt upassende (vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Ønsker ikke at besvare



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

218. Du har angivet, at du er blevet berørt på en måde, der var seksuelt upassende. Angiv venligst
hyppighed og tidspunkt. (Vælg min. én)

219. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

220. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

221. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

222. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)

En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

223. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

224. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

225. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

226. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

228. Jeg har modtaget opkald, beskeder, e-mails, sms’er, billeder eller videoklip, der havde seksuelle
undertoner eller var eksplicit seksuelle (vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Ønsker ikke at besvare



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

229. Du har angivet, at du har modtaget opkald, beskeder, e-mails, sms’er, billeder eller videoklip, der
havde seksuelle undertoner eller var eksplicit seksuelle. Angiv venligst hyppighed og tidspunkt.
(Vælg min. én)

230. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

231. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

232. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

233. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange
0-5 år siden



Sommetider



Ofte





Mere end 5 år siden





Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

234. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

235. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

236. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

237. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

239. Jeg er blevet bedt om at afklæde mig, indtage en seksuel stilling/position eller udføre seksuelle
handlinger under tilstedeværelse af en anden (med eller uden kamera) eller via de sociale medier
(vælg alle relevante)

(Angiv gerne flere svar)



Ønsker ikke at besvare



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

240. Du har angivet, at du er blevet bedt om at afklæde dig, indtage en seksuel stilling/position eller
udføre seksuelle handlinger under tilstedeværelse af en anden eller via de sociale medier. Angiv
venligst hyppighed og tidspunkt. (Vælg min. én)

241. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

242. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

243. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

244. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

245. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

246. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

247. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

248. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

250. Jeg er blevet udsat for, at en anden har blottet sig for mig (under min tilstedeværelse eller via de
sociale medier, SMS, e-mail el. lign. (vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Ønsker ikke at besvare



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

251. Du har angivet, at du er blevet udsat for, at en anden har blottet sig for dig (under min
tilstedeværelse eller via de sociale medier, SMS, e-mail el. lign.) Angiv venligst hyppighed og
tidspunkt. (Vælg min. én)

252. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

253. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

254. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

255. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________

256. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

257. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

258. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

259. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

261. Jeg har oplevet, at en person har forsøgt at have sex med mig imod min vilje (vælg alle
relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Ønsker ikke at besvare



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

262. Du har angivet, at du har oplevet, at en person har forsøgt at have sex med dig imod din vilje.
Angiv venligst hyppighed og tidspunkt. (Vælg min. én)

263. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

264. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

265. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

266. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

267. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

268. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

269. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

270. Øvrige elitesvømmere
Angiv venligst hyppighed og tidspunkt
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







272. Jeg er blevet tvunget til at have sex imod min vilje (vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Ønsker ikke at besvare



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

273. Du har angivet, at du er blevet tvunget til at have sex imod din vilje. Angiv venligst hyppighed og
tidspunkt. (Vælg min. én)

274. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

275. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

276. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

277. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

278. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________

279. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

280. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

281. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

283. PSYKISK VELBEFINDENDE
De følgende spørgsmål handler om, hvordan du har det/har haft det psykisk i din tid som elitesvømmer. Vi er
opmærksomme på, at det er følsomme spørgsmål, og du har derfor mulighed for at springe de enkelte
spørgsmål over ved at svare "Ønsker ikke at besvare"

284. Jeg har overvejet at gøre skade på mig selv (f.eks. cutting eller at brænde eller slå mig selv)
(Angiv kun ét svar)
Ja

Nej





Ønsker ikke at besvare



285. Angiv venligst hyppighed og tidspunkt for hvornår du har overvejet at gøre skade på dig selv
(vælg min. en)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

286. Jeg har gjort skade på mig selv (f.eks. cutting eller at brænde eller slå mig selv)
(Angiv kun ét svar)
Ja

Nej





Ønsker ikke at besvare



287. Angiv venligst hyppighed og tidspunkt for hvornår du har gjort skade på dig selv (vælg min. en)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

288. Jeg har haft spiseforstyrrelsesrelateret adfærd (f.eks. anvendelse af afføringsmidler for at tabe
vægt, opkast, overspisning eller afhold fra at spise)
(Angiv kun ét svar)
Ja

Nej





Ønsker ikke at besvare



289. Angiv venligst hyppighed og tidspunkt for hvornår du har haft spiseforstyrrelsesrelateret
adfærd (vælg min. en)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

290. Jeg har haft selvmordstanker
(Angiv kun ét svar)
Ja

Nej





Ønsker ikke at besvare



291. Angiv venligst hyppighed og tidspunkt for hvornår du har haft selvmordstanker (vælg min. en)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

292. Jeg er blevet diagnosticeret med en psykisk lidelse?
(Angiv kun ét svar)
Ønsker ikke at besvare



Nej

Ja





293. Jeg har opsøgt hjælp til at håndtere psykiske problemer?
(Angiv kun ét svar)
Ja

Nej





Ønsker ikke at besvare



294. Angiv venligst hyppighed og tidspunkt for hvornår du har opsøgt hjælp til at håndtere psykiske
problemer (vælg min. en)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

295. Jeg har følt mig støttet af min organisation i forbindelse med, at jeg fik hjælp til psykiske
problemer
(Angiv gerne flere svar)
Nej



Ja - af Dansk
Svømmeunion

Ja - af Team
Danmark



Ja - af DIF





Ja - af Egen
svømmeklub



296. SKADER
I løbet af din tid som elitesvømmer

297. Har du nogensinde fået en sportsskade, der krævede behandling?
(Angiv kun ét svar)
Ja - en eller få gange



Ja - en del gange



Ja - mange gange



Nej - Gå til 311



298. Føler du, at du har fået tilstrækkelig lægebehandling i forbindelse med skader?
(Angiv kun ét svar)
Ja - altid

Ja - som regel





Sjældent



Nej



299. Føler du, at de skader du har pådraget dig i forbindelse med svømning, vil påvirke din
livskvalitet i din tid efter svømning?
(Angiv kun ét svar)
Ja - i lille grad

Ja - i nogen grad





Ja - i væsentlig grad



Nej



300. Er du blevet forsøgt afholdt fra at opsøge lægehjælp eller nægtet lægehjælp i forbindelse med
en sportsskade? (vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Nej



Ja - af landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af klubtræner



Ja - af ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af øvrige elitesvømmere

301. Du har angivet, at du er blevet forsøgt afholdt fra at opsøge lægehjælp eller nægtet lægehjælp
forbindelse med en sportsskade? Angiv venligst hyppighed og tidspunkt. (Vælg min. én)

302. Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)

En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

303. Klubtræner
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

304. Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

305. Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator, kommunikationsmedarbejder
eller fysisk træner)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

306. Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

307. Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)

En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

308. Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

309. Øvrige elitesvømmere
(Angiv kun et svar pr. spørgsmål)
En gang/få gange

Sommetider

Ofte

0-5 år siden







Mere end 5 år siden







Kommentar
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

311. Ville du føle dig/har du følt dig komfortabel med at oplyse lægepersonale om dine skader?
(Angiv kun ét svar)
Ja – i lille grad

Ja – i nogen grad



Ja – i væsentlig grad



Nej





312. Ville du føle dig/har du følt dig komfortabel med at oplyse din træner om dine skader?
(Angiv kun ét svar)
Ja – i lille grad

Ja – i nogen grad





Ja – i væsentlig
grad



Nej

Både ja og nej
(afhængende af den
pågældende
træner)





313. Ville du føle/har du følt, at du mister opbakning som følge af skader? (f.eks. holdplacering,
træners opmærksomhed mv.) (Vælg alle relevante)
(Angiv gerne flere svar)



Nej



Ja - af Landstræner, assisterende landstræner, juniorlandstræner eller NTC-træner



Ja - af Klubtræner



Ja - af Ledere i Dansk Svømmeunion (f.eks. talentansvarlig eller sportschef)



Ja - af Øvrige ansatte i Dansk Svømmeunion (f.eks. sportskoordinator,
kommunikationsmedarbejder eller fysisk træner)



Ja - af Medicinsk personel fra Team Danmark (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge,
ernæringsfysiolog/diætist eller sportsfysiolog)



Ja - af Øvrige ansatte i Team Danmark (f.eks. performance-analytiker, bioanalytiker eller
sportsmanager)



Ja - af Medicinsk personel fra Dansk Svømmeunion (f.eks. sportspsykolog, fysioterapeut, læge)



Ja - af Øvrige elitesvømmere

314. OPLYSNING OG RAPPORTERING

315. Hvis du har oplevet at blive misbrugt, chikaneret, mobbet eller diskrimineret, har/havde du da et
sted at henvende dig, inden for svømmeverdenen, hvor du følte dig tryg og kunne tale om det?
(Angiv kun ét svar)
Jeg har ikke oplevet blive
misbrugt, chikaneret, mobbet eller
diskrimineret

Ja

Nej







316. Har du indgivet en formel klage over dine oplevelser?
(Angiv kun ét svar)
Jeg har ikke
oplevet at blive
misbrugt,
chikaneret,
mobbet eller
diskrimineret



Nej

Ja - til træner



Ja - til Team
Danmark





Ja - til Dansk
Svømmeunion



Ja - til DIF



Ja - til andre
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

317. Ville du være/have været komfortabel ved tanken om at skulle rapportere fysisk misbrug til din
organisation?
(Angiv gerne flere svar)
Ja - til Dansk
Ja - til Team
Svømmeunion
Danmark





Ja - til DIF



Ja - til egen
svømmeklub



Nej - ikke til nogen
af nævnte



318. Ville du være/have været komfortabel ved tanken om at skulle rapportere psykisk misbrug til din
organisation?
(Angiv gerne flere svar)
Ja - til Dansk
Ja - til Team
Svømmeunion
Danmark

Ja - til DIF

Ja - til egen
svømmeklub

Nej - ikke til nogen
af nævnte











319. Ville du være/have været komfortabel ved tanken om at skulle rapportere seksuelt misbrug til
din organisation?
(Angiv gerne flere svar)
Ja - til Dansk
Ja - til Team
Svømmeunion
Danmark





Ja - til DIF

Ja - til egen
svømmeklub



Nej - ikke til nogen
af nævnte





320. Ville du være/have været komfortabel ved tanken om at skulle rapportere diskrimination til din
organisation?
(Angiv gerne flere svar)
Ja - til Dansk
Ja - til Team
Svømmeunion
Danmark





Ja - til DIF

Ja - til egen
svømmeklub



Nej - ikke til nogen
af nævnte





321. Ville du være/have været bekymret for repressalier, hvis du indrapporterede et forhold til din
organisation?
(Angiv gerne flere svar)
Nej - ikke fra
nogen af de
nævnte

Ja - fra Dansk
Ja - fra Team
Svømmeunio
Danmark
n







Ja - fra DIF



Ja - fra egen
svømmeklub



Ja - fra
klubtræner



Ja - fra
landstræner,
assisterende
landstræner,
juniorlandstr
æner eller
NTC-træner



322. Hvis du har forsøgt at indrapportere et forhold til en organisation og/eller din svømmeklub, følte
du da, at dine bekymringer blev adresseret og løst tilfredsstillende?
(Angiv gerne flere svar)
Jeg har ikke
forsøgt at
indrapportere
et forhold til
Nej
en
organisation
eller
svømmeklub


Ja - af andre



Ja - af Dansk
Svømmeunio
n



Ja - af Team
Danmark



Ja - af DIF



Ja - af egen
svømmeklub



Ja - af
Træner



_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

323. Hvis du har forsøgt at indrapportere et forhold til en organisation og/eller din svømmeklub, følte
du dig da støttet/at du fik opbakning igennem rapporteringsprocessen?
(Angiv gerne flere svar)
Jeg har ikke
forsøgt at
indrapportere
et forhold til
Nej
en
organisation
eller
svømmeklub





Ja - af Dansk
Svømmeunio
n



Ja - af Team
Danmark



Ja - af DIF



Ja - af egen
svømmeklub



Ja - af
Træner



Ja - af andre
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

324. Havde/har det negative konsekvenser for dig, at du foretog indrapportering, f.eks i form af du
repressalier?
(Angiv kun ét svar)
Ja

Nej





Jeg har ikke forsøgt at
indrapportere et forhold til min
organisation



325. Har du kommentarer til ovenstående spørgsmål?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

326. ORGANISATIONSMÆSSIG INDFLYDELSE

327. Er du blevet presset til at fortie en klage/et forhold på grund af potentielt negative økonomiske
konsekvenser for en af organisationerne?
(Angiv gerne flere svar)

Nej



Ja - af
øvrige
ansatte i
Ja - af
Ja - af
Dansk
landstræ
ledere i
Svømme
ner,
Dansk
union
assistere
Svømme
(f.eks.
nde
Ja - af
union
sportsko
landstræ
klubtræn
(f.eks.
ordinator
ner,
talentans
er
,
juniorlan
varlig
kommuni
dstræner
eller
kationsm
eller
sportsch
edarbejd
NTCef)
er eller
træner
fysisk
træner)









Ja - af
medicins
k
personel
fra Team
Danmark
(f.eks.
sportsps
ykolog,
fysiotera
peut,
læge,
ernæring
sfysiolog/
diætist
eller
sportsfys
iolog)

Ja - af
øvrige
ansatte i
Team
Danmark
(f.eks.
performa
nceanalytike
r,
bioanalyt
iker eller
sportsma
nager)

Ja - af
medicins
k
personel
fra
Dansk
Svømme
union
(f.eks.
sportsps
ykolog,
fysiotera
peut,
læge)

Ja af
øvrige
elitesvø
mmere

Ej
relevant











328. Er du blevet presset til at fortie en klage/et forhold på grund af potentielle negative
konsekvenser for en af organisationernes omdømme?
(Angiv gerne flere svar)

Nej



Ja - af
øvrige
ansatte i
Ja - af
Ja - af
Dansk
landstræ
ledere i
Svømme
ner,
Dansk
union
assistere
Svømme
(f.eks.
nde
Ja - af
union
sportsko
landstræ
klubtræn
(f.eks.
ordinator
ner,
er
talentans
,
juniorlan
varlig
kommuni
dstræner
eller
kationsm
eller
sportsch
edarbejd
NTCef)
er eller
træner
fysisk
træner)









Ja - af
medicins
k
personel
fra Team
Danmark
(f.eks.
sportsps
ykolog,
fysiotera
peut,
læge,
ernæring
sfysiolog/
diætist
eller
sportsfys
iolog)

Ja - af
øvrige
ansatte i
Team
Danmark
(f.eks.
performa
nceanalytike
r,
bioanalyt
iker eller
sportsma
nager)

Ja - af
medicins
k
personel
fra
Dansk
Svømme
union
(f.eks.
sportsps
ykolog,
fysiotera
peut,
læge)

Ja - af
øvrige
elitesvø
mmere

Ej
relevant











329. Føler/følte du dig presset til at tolerere skadelig/usund praksis, fordi økonomisk støtte til en af
dine organisationer ville kunne blive påvirket negativt, hvis denne praksis kom frem?
(Angiv kun ét svar)



Nej

Ja - uddyb venligst hvilken eller hvilke organisationer, der er tale om, den omhandlede praksis og hvem
du har følt dig presset af
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

330. Føler/følte du dig presset til at tolerere skadelig/usund praksis, fordi en af dine organisationers
omdømme ville kunne blive påvirket negativt, hvis denne praksis kom frem?
(Angiv kun ét svar)



Nej

Ja - uddyb venligst hvilken eller hvilke organisationer, der er tale om, den omhandlede praksis og hvem
du har følt dig presset af
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

331. Vi vil sætte stor pris på yderligere kommentarer til undersøgelsen, så skriv meget gerne hvis du
har yderligere kommentarer. Skriv gerne så fyldestgørende som muligt.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

332. Har du grundet din erfaring nogle anbefalinger til, hvordan miljøet inden for svømning i Danmark
kan blive fremmet?

_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

333. TAK for at have gennemført spørgeundersøgelsen og for at have bidraget til undersøgelsen.
Dine svar vil forblive anonyme.
Hvis du har nogle kommentarer, bekymringer eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte partner
Tormod Tingstad på toti@kammeradvokaten.dk eller advokat Helene Qvist Petersen på
hepe@kammeradvokaten.dk.
https://www.svømmeundersøgelse.dk.

