
Nye bølger, nye horisonter
“Nye bølger, nye horisonter” er navnet på Copenwater’s startegi frem mod 2026. Med en ny strategi ønsker 
vi at fortsætte og styrke de indsatser vi allerede har igangsat i Copenwater, men også sætte fokus på nye 
tiltag, der i samspil med de allerede opnåede resultater, kan skabe en styrket og fokuseret ramme for vores 
aktiviteter. Aktiviteter, der alle skal være med til, at understøtte medlemmernes glæde ved at være i- og ved 
vandet. 

Bestyrelsen har defineret 6 pejlemærker, der hver for sig - og i enighed - sætter rammen for klubbens 
aktiviteter frem mod 2026. Bestyrelsen har i arbejdet med strategien og pejlemærkerne sat en væsentlig 
retning for udviklingen af Copenwater og i den forbindelse defineret, hvad der ønskes opnået med de enkelte 
pejlemærker, men også hvornår vi i fællesskab er nået i mål. 

Strategien lever gennem de aktiviteter som klubbens medlemmer og frivillige sætter i værk. Aktiviteter skal 
som minimum kunne dække 2 pejlemærker for værdifuldt at kunne levere ind i den samlede målsætning. 

Den samlede strategi med tilhørende handlingsplan suppleres med en økonomisk plan. 



Pejlemærker
De 6 aktivitetsstyrende pejlemærker frem mod 2026 er: 

1. Kærlighed til havet 
2. Fællesskab 
3. Faciliteter 
4. Vi passer på havet 
5. Vandet er til for alle 
6. Værdiskabende events 



Kærligheden til havet
Livet ved- og i havet er noget helt specielt, og i havet kan man mere end bare at 
svømme fx. crawl. I de første år af klubbens historie har vi næsten umærkeligt 
bevæget os fra at være en ren svømmeklub for erfarne svømmere og triatleter, til nu 
også at favne flere andre brugergrupper og aktiviteter. 

Livet i strandkanten kan noget helt, og sammenholdt med vi menneskers stadigt 
større lyst til at bevæge os ud i naturen gør, at vi i Copenwater ønsker at gøre vores 
for, at sprede kærligheden til havet. 



Fællesskab
Livet i vandkanten kan nogle tricks. Som klub har vi tydeligt vist, at vi allerede favner 
flere fællesskaber i det samlede fællesskab som Copenwater udgør. Nogle synes 
bedst om at svømme uden våddragt, andre at svømme hurtigt, eller langt, eller fx. 
forskellige steder.  

For andre betyder det mere, at møde andre og hygge sig, end fx at svømme en 
bestemt distance. Der er plads til det hele og vi ønsker fortsat at skabe og sikre 
fællesskab i tilknytning til havet. 



Vi passer på havet
Havet og naturen er en forudsætning for at vi kan dyrke vores sport. Uden det rene 
vand kan vi ikke svømme i havet og uden de naturmæssige kvaliteter i og ved vandet, 
vil det ikke være den samme, livgivende oplevelse.  

Vandet og naturen i og omkring Øresund er vores nærmiljø og det vil vi værne om. 
Derfor vil vi arbejde for, at rammerne om vores klub, aktiviteter og fællesskab 
bidrager til at bevare og om muligt forbedre naturen omkring os. 



Faciliteter
Fællesskab kræver rammer for at kunne udfolde sig. Vi vil arbejde for at sikre 
rammer og faciliteter, der understøtter klubbens fællesskab og aktiviteter. Det kan 
være et fast mødested, og det kan være nogle bestemte måder at gøre tingene på.  

De sidste år har Copenwater holdt til ved Den Blå Foreningsby, og vi er nu også blevet 
en del af Det Flydende Aktivitetshus i Nordhavn. Vi ønsker at skabe de bedste 
forudsætninger for, at flere kan opleve og finde glæden i vandet, og gerne flere 
steder. I trygge rammer og de bedste faciliteter. 



Vi passer på havet
Havmiljøet og naturen er en forudsætning for at vi kan dyrke vores sport. Uden det 
rene vand kan vi ikke svømme i havet og uden de naturmæssige kvaliteter i og ved 
vandet, vil det ikke være den samme, livgivende oplevelse.  

Vandet og naturen i og omkring Øresund er vores nærmiljø og det vil vi værne om. 
Derfor vil vi arbejde for, at rammerne om vores klub, aktiviteter og fællesskab 
bidrager til at bevare og om muligt forbedre naturen omkring os 

Vandet er til for alle
Copenwater er tydeligt en "voksen-klub". Sådan er det blevet, men det har som sådan 
ikke været målet. Vi ønsker os et fællesskab, hvor diversitet er et nøgleord, der skal 
forstås bredt.  

Som i havet, hvor fisk, hajer og pingviner kommer i mange farver og former, så ønsker 
vi også at være et fællesskab for alle. I respekt for alle. 



Værdiskabende events
Copenwater blev i sin tid etableret med baggrund i en række fællestræninger i 
Amager Strandpark - det har siden været en fast del af klubbens måde at skabe- og 
være fællesskab på. De kan på mange måder beskrives som selve limen i klubben. 
Foruden egne events, så deltager vi også i events over hele Danmark, ja faktisk også i 
udlandet. Copenwater er blevet synonym med Open Water Svømning i Danmark. 

Events er en platform for at vise vores sport og fællesskab frem - vi mener vi fortsat 
har en forpligtelse til aktivt at udvikle vores sport, hvad enten det er udviklingen af 
vores fælles træninger, events vi selv organiserer-  eller er med til at organisere, 
men også øvrige events, hvor vi med vores deltagelse støtter op og er med til at 
udvikle. 


