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Siden mit sjette år har svømning og det våde element været mig en fast følgesvend. Jeg har 
haft mange gode timer i svømningens verden som barn, ung og voksen. Og den mulighed 
synes jeg alle andre også skal have. Det er en af de store drivkræfter bag hvorfor jeg fortsat 
ønsker at være formand for Hovedstadens Svømmeklub. En anden drivkraft handler om 
det at kunne svømme. Det er en livsvigtig egenskab at kunne i Danmark. At kunne begå sig 
i vand er vigtigt på fod med at lære at cykle eller læse og skrive.  
 
Vand er magnetisk på mennesker. Stranden, havnen, havet og ikke mindst de danske 
svømmehaller og foreningsliv er centrum for sociale fællesskaber, møder på tværs, 
oplevelser, minder, venskaber, fejringer og familiefester. Og i alle disse sammenhænge er 
tryg færdsel i vandet helt essentielt.  
 
Og her spiller Hovedstadens Svømmeklub en altafgørende rolle. Flere tusinde børn og 
voksne lærer hvert år at svømme i HSK. De spiller polo, dyrker udspring, øver livredning, 
kunstsvømning og konkurrencesvømning for nu at nævne nogle få af de mange 
udfoldelsesmuligheder vi tilbyder. Vi løfter en stor samfundsopgave og skaber det 
fællesskab og foreningsliv tiderne har brug for og kalder på. Corona understregede hvad 
foreninger og sunde fællesskaber betyder for især børn og unge, men også voksne har stor 
gavn af deres medlemskab i foreningerne.  
 
Svømmehaller 
En af vores vigtigste politiske opgaver er fortsat at gøre politikerne i København og 
Frederiksberg opmærksomme på behovet for flere svømmehaller. For uden vandtid, ingen 
svømmeundervisning.  
 
Styrke sammenhængen i klubben 
I år fylder Hovedstadens Svømmeklub 10 år. Vi har skabt en stor og toneangivende 
hovedstadsklub der er til stede i hele hovedstaden. Vi mangler dog at knække koden 
hvordan en stor forening også bliver en sammenhængende forening. Det gælder socialt og 
det gælder i vores svømmetilbud. Det bliver en væsentlig udfordring for os de kommende 
år at styrke vores sammenhængskraft.   
 
Udvikle Aqua+ 
De senere år har vi fået flere teenagemedlemmer i HSK. Det er jeg meget stolt af. 
Teenagere er historisk set svære at fastholde i svømmesporten, men med målrettede 
tilbud, er vi lykkedes med at fastholde både teenagerne i foreningen. Redskaberne er gode 
vandoplevelser og socialt sammenhold. Begge elementer er til stede på alle vores Aqua+ 
tilbud som Aquafun, AquaWin, vandpolo, udspring, kunstsvømning osv. Vi skal udvikle 
vores Aqua+ tilbud og fastholde endnu flere unge mennesker i svømmesporten.   



 
Danmarks stærkeste elitemiljø  
Da vi blev grundlagt i 2012 skabte vi en vision om at skabe Danmarks stærkeste elitemiljø. 
Og i 2021 vandt vi for første gang de Danske Holdmesterskaber i svømning. Det skete mod 
stærke klubber som Sigma, Kvik og Aalborg. Men også i vandpolo, udspring og 
kunstsvømning har vi markeret os de senere år. Vi skal fastholde den positive udvikling vi 
har haft på eliteområdet de senere år. I hele klubben. På tværs af hele klubben er 
eliteafdelingerne iøvrigt kulturbærere der skaber udvikling, frivillige og klubkultur der 
kommer hele klubben til gode.  
 
Sociale indsatser 
Vores sociale indsatser er og har altid været en hjørnesten i vores arbejde og skal fortsat 
være det. ”Svømning for alle” er en bærende værdi i vores arbejde og betyder at vi 
udbyder tilpassede svømmehold for særlige grupper lige fra svømning i udsatte 
boligområder til vores nyeste skud på stammen, som er hold for børn autisme eller ADHD.  
 



Allan Nyhus C.V. 

 
ALLAN NYHUS C.V._________________________________________________ 
 

Navn:  Allan Nyhus  
Uddannelse:  Cand. Comm.  
Titel:  It/digital chef Danmarks Naturfredningsforening 
  Formand Hovedstadens Svømmeklub 
Mail:  allan@hsk.dk       

 
 
OM ______ ____________________________________________________________________________________          
  
Jeg er 45 år. Jeg har været formand for Hovedstadens Svømmeklub siden 2012. Jeg er uddannet cand. comm. 
(Kommunikation) fra Roskilde Universitet og arbejder i dag med digitalisering og it i Danmarks Naturfredningsforening. 
Gift med Lene, far til Simon der er aktiv K-svømmer og Amalie der er svømmetræner. 
 
 
 
RELEVANT ERFARING_________________________________________________________________________ 
 
2022 -  Folkeoplysningudvalget, frivilligt hverv 

• Suppleant til Folkeoplysningsudvalgene i København og på Frederiksberg 
 
2021 -   Det Blå København, frivilligt hverv 

• Driver netværket Det Blå København. En gruppe bestående af de ”blå” 
specialforbund og foreninger i København. Fokus på at udvikle havnen og 
vandområderne i København til forenings- og fritidsbrug.  

 
2021 -   DIF digitalisering, frivilligt hverv 

• Medlem af arbejdsgruppe i DIF, der arbejder med digitalisering i idrætten  
 
2019 -  Villum fonden 

• Medlem af den faglige komite for børn, unge og science. Bedømmer store som små 
fondsansøgninger.   

 
2019 -  Idrætsforum København, frivilligt hverv 

• Medlem af styregruppen Idrætsforum København, en gruppe under DIF, der arbejder 
for at forbedre vilkårene for idrætten i København  

 
2018 -   Dansk Svømmeunion, frivilligt hverv  

• Medlem af bestyrelsen 
 
2012 -  Formand for bestyrelsen i Hovedstadens Svømmeklub, frivilligt hverv  

• Formand 
• Tidligere svømmetræner, svømmeskoleansvarlig 

 
 
2009 -  It/digital-chef, Danmarks Naturfredningsforening 

• Projekt- og procesledelse af digitale/it-projekter i en stor NGO med mange frivillige 
og ansatte 

• Digital strategi for hele organisationen, herunder it-strategi, web-strategi, digital 
fundraising m.v.  

 


