
 

                    
 

 

 
 

Kære svømmeklub 

 

Forberedelserne til årets absolut største svømme-event herhjemme - EM på kortbane i Herning - er i 

fuld gang! 

 

Det er første gang nogensinde, at Danmark er vært ved så stort et internationalt mesterskab, og vi har 

gjort det muligt også for svømmeklubber at tage del i den historiske begivenhed med et særligt 

favorabelt klubpakke-tilbud. 

 

Bliv en del af en særlig camp-ånd på stedet 

I samarbejde med Herning Svømmeklub og MCH Messecenter Herning tilbyder vi danske og 

udenlandske svømmeklubber at ”flytte ind” og blive en del af EM Svømmecampen i en hal midt i MCH 

Messecenter Herning. I kommer ikke tættere på location end dette unikke tilbud og vi lover jer, at I vil 

kunne mærke svømmepulsen døgnet rundt.  

I skrivende stund har mere end 15 danske svømmeklubber tilmeldt sig campen, men der er stadig 

omkring 100 ledige pladser, som sælges efter ’først-til-mølle’-princippet. 

 

Som noget nyt – og helt eksklusivt for deltagerne på EM Svømmecampen - bliver der i løbet af 

opholdet mulighed for at svømme et par baner i den officielle konkurrence pool.  

Gå ikke glip af denne unikke mulighed for at få en svømmeoplevelse for livet! 

 

Lyder det spændende? Så udpeg en ’EM Svømmecamp koordinator’ i klubben, der formidler tilbuddet til 

klubbens medlemmer og koordinerer en samlet tilmelding. 

 

Har I udenlandske venskabsklubber kan I rekvirere en indbydelse på engelsk eller tysk, og invitere dem 

til at deltage på EM Svømmecampen. 

 

Det får din klub med i pakken: 

• Billetter til Kategori B siddepladser til finaleafsnit fredag samt både indledende- og finaleafsnit til 

lørdag og søndag. I alt 5 billetter. 



 

                    
 

• Overnatning i tilstødende hal til Jyske Bank BOXEN i Messecenter Herning. Hallen vil blive opdelt 

i rum, og der er bad og toiletfaciliteter. Der bliver desuden oprettet biografområde med plads til 

300 personer og sofa-lounge med spilleområde. I medbringer selv madrasser og soveposer. 

• Forplejning fra fredag eftermiddag til og med frokost søndag. I alt otte måltider. 

• EM-maskotten som souvenir. 

 

Prisen for klubpakken er 2075,00 kroner inklusive gebyrer per person. 

 

Sådan bestiller du/din klub: 

• Send en mail til projektleder Jakob Staun på js@svoem.dk, hvor I angiver antal klubpakker, I 

ønsker at bestille. Angiv desuden oplysninger på kontaktperson samt adresse hvortil fakturaen 

skal fremsendes. 

• MCH Messecenter Herning opkræver betaling for klubpakker.  

• Klubpakkerne er først gældende, når betalingen er gennemført. 

• Klubpakkerne sælges kun til B kategori siddepladser.  

 

I sørger selv for transport til og fra Herning, samt under jeres ophold. 

 

EM i svømning finder sted i Jyske Bank BOXEN, Herning, i perioden 12. – 15. december. 

Læs meget mere om mesterskaberne på www.herning2013.com 

 

Med venlig hilsen  

Dansk Svømmeunion 
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