
1. Stævneafgrænsningen 
- alle årgangssvømmeres deltagelse ved alle stævner uanset deltagelse af udenlandske 
svømmere eller andre aldersgrupper. 
- eneste undtagelse er årgangssvømmeres deltagelse ved DMK og DML – altså de 
årgangssvømmere, der har klaret en kravtid til senior DM (og junior DM). DMH er ikke 
omfattet af denne undtagelse.  
- hvad sker der ved udenlandske svømmeres deltagelse ved klubinvitationsstævner? 

• kun FINAs regler kan være gældende for de udenlandske 
svømmere, altså kan en overdommer (OD) ikke håndhæve et 
forbud overfor udenlandske svømmere.  

• opfordringen fra Dansk Svømmeunion til klubberne, der arrangerer 
invitationsstævner for udenlandske svømmere er, at klubberne 
bakker op om forbuddet, og skriver forbuddet ind i stævnereglerne 
og invitationen. 

• konsekvenserne af at en udenlandsk svømmer bryder et forbud, 
der er annonceret ved et invitationsstævne er, at svømmeren 
diskvalificeres. 

• (juridisk og formelt set kan en OD ikke diskvalificere for en sådan 
hændelse, men indstillingen fra udvalget er, at retningslinjen følges 
og håndhæves som sådan - så altså et bevidst valg omkring 
denne konsekvens).  

 
 
2. Dragttypeafgrænsningen 
- bestyrelsen har besluttet at fravige kravet om, at forbuddet skal være gældende for alle 
typer konkurrencedragter. Dermed vil også udvalgte dragter, der ikke har den klassiske 
udskæring, fortsat være tilladte.  
- udvalget indstiller, at forbuddet kun omfatter de nye typer dragter såsom Speedo LZR 
RZR, Arena Revolution + og TYR Tracer Rise.  

• Dansk Svømmeunion skal udarbejde en negativliste på 
www.svoem.dk  
Listen skal løbende vedligeholdes med illustrationer og tekst. 
Denne negativliste lægges på hjemmesiden efter nytår.  

 
 
3. Årgangsafgrænsningen 
- forbuddet gælder til og med det kalenderår, hvor pigerne fylder 14 og drengene fylder 16. 
 
 
4. Håndhævelse af forbud 
- overtrædelse medfører en diskvalifikation, altså det sidestilles med en teknisk fejl. 

• ved DMH og DMH-Å skal en diskvalifikation for brug af forkert 
konkurrencedragt ikke give ret til et ”disk løb”.  

- OD håndhæver. 
 

 
5. Implementering 
- ovenstående formuleres om til en regeltekst og lægges på hjemmesiden efter nytår. 



- de nye regler skal indføjes i ”bestyrelsens beslutninger i.h.t. vedtægterne”. 
- reglerne er gældende fra 1. januar.  
  
 
Som det fremgår af ovenstående, vil der blive lagt en endelig regeltekst på Dansk 
Svømmeunions hjemmeside hurtigst muligt i det nye år. Hold således øje med 
hjemmesiden. 
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