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02.00 - DANMARKS IDRÆTS FORBUNDS 
MESTERSKABER 

 
 
Danmarksmesterskaberne på Kortbane     DM-K 
Danmarksmesterskaberne på Langbane     DM-L 
Danmarksmesterskaberne for Hold      DM-H 
 
 
 

02.01 - DANSK SVØMME OG LIVREDNINGS FORBUNDS 
MESTERSKABER 

 
 
Danske Junior Mesterskaber på Kortbane    DJM-K 
Danske Junior Mesterskaber på Langbane    DJM-L 
Danske Årgangs Mesterskaber      DÅM 
Danske Open Masters på Kortbane     DOM-K 
Danske Open Masters på Langbane     DOM-L 
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02.10 - GENERELLE BESTEMMELSER 
 
a. Kvalifikationsperiode. 
Fastsættes af Svømmesektionen men udgør som minimum perioden fra og 
med sidste års tilsvarende mesterskab til anmeldelsesfristens udløb. 
 
Undtagelse:
Man kan ikke bruge en holdkaptid fra DJM-L, DJM-K eller DÅM 1+2, som kva-
lifikation til næste år, hvis der er svømmere på holdet, som falder for alders-
grænsen følgende år. 
 
 
b. Kvalifikation. 
Den nøjagtige metode for fastsættelse af kravtider er vist under omtalen af de 
enkelte mesterskaber. 
Generelt forhøjes den pågældende tid til nærmeste 0,09 (1.11,11 bliver til 
1.11,19). 
Man kan til mesterskaber på langbane kvalificere sig med en kortbanetid. De 
udregnes ved at trække følgende fra langbanekravtiderne: 
 
     50 m fri      0,50 sek. 
     100 m fri      2,00   " 
     200 m fri      4,00   " 
     400 m fri      8,00   " 
     800 m fri    16,00   " 
     1500 m fri    30,00   " 
     50 m butterfly     0,50   ” 
     100 m butterfly     1,50   " 
     200 m butterfly     3,00   " 
     50 m rygsvømning    0,50   ” 
     100 m rygsvømning      2,00   " 
     200 m rygsvømning    4,00   " 
     50 m brystsvømning    1,00   ” 
     100 m brystsvømning    2,50   " 
     200 m brystsvømning    5,00   " 
     200 m individuel medley   4,00   " 
     400 m individuel medley   8,00   " 
 
BEMÆRK: Omregninger kan IKKE anvendes omvendt. Man kan altså ikke 
omregne en langbanetid til kortbane. 
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c. Anmeldelse/anmeldelsesfrist. 
Anmeldelsesproceduren fastsættes af svømmesektionen og fremgår af folder-
ne ”Mesterskaber” samt ”Danmarksmesterskaberne for Hold”. 
 
Anmelderen er ansvarlig for rigtigheden af de angivne tider og øvrige oplys-
ninger. Der må kun anvendes tider fra officielle stævner, og tider skal fremgå 
af Dansk Svømmeunions database. Bedste tid indenfor kvalifikationsperioden 
skal anvendes. 
 
Ved anmeldelse til holdkapløb kan sammenlagte individuelle tider anvendes. 
 
Ukorrekt udformede anmeldelser kan returneres til anmelderen. 
Dette gælder også anmeldelser uden licensnummer. 
 
Navne og årgange på de svømmere, som skal starte i holdkapsvømning skal 
afleveres én time før stævnestart (i det stævneafsnit, hvori øvelserne foregår) i 
startrækkefølge. Navnene på svømmerne i medleyholdkap skal anføres for de 
respektive svømmearter. Ved mastersmesterskaber anføres svømmernes 
navne og alder (pr. d. 31.12). 
 
Anmeldelsesfrist (dog ikke Danmarksmesterskaberne for Hold): Ikke tidligere 
end 4½ uge før det pågældende mesterskab og som hovedregel en af dagene 
onsdag, torsdag eller fredag. 
 
 
d. Efteranmeldelse. 
Efteranmeldelse kan finde sted indtil 48 timer før mesterskabsarrangementets 
første start. Dog gælder kun tider opnået i den normale kvalifikationsperiode. 
 
 
e. Anmeldelses- og bødegebyr. 
Anmeldelsesgebyr fastsættes for hvert enkelt mesterskab af svømmesektio-
nen. Efteranmeldelsesgebyr udgør 15 gange anmeldelsesgebyret. 
 
En anmeldt deltagers eller et anmeldt holds udeblivelse fra start, uden at have 
meldt afbud senest 1½ time før det pågældende stævneafsnits start, medfører 
bødegebyr på 8 gange det individuelle anmeldelsesgebyr, mens et udeblevet 
hold fra Danmarksmesterskaberne for Hold på samme måde idømmes en bø-
de lig med anmeldelsesgebyret for dette mesterskab. 
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En deltager eller et hold, som overskrider den i bestemmelserne anførte krav-
tid, skal kunne dokumentere, at vedkommende har opnået den anmeldte tid 
ved et officielt stævne indenfor kvalifikationsperioden. I modsat fald idømmes 
klubben en bøde på 15 gange anmeldelsesgebyret. Ved eventuel diskvalifika-
tion opkræves ikke bøde. 
 
Nødvendig dokumentation skal af klubberne tilsendes Unionen senest 1 må-
ned efter arrangementet, undtagen hvis anmeldelserne er påført dato for op-
nåelse af den anmeldte tid. 
 
Den anmeldende klub er ansvarlig for indbetaling af anmeldelses- og eventu-
elt bødegebyr, som opkræves af Dansk Svømmeunion efter konkurrencen. 
 
 
f. Afmelding til semifinale og finale. 
I alle konkurrencer skal en individuel deltager eller et hold, som ikke ønsker at 
deltage i en semifinale eller en finale, hvortil man har kvalificeret sig, foretage 
en afmelding senest tredive (30) minutter efter offentliggørelsen af resultatli-
sten for løbet. 
I modsat fald betragtes det som udeblivelse uden grund og man pålignes en 
bod svarende til 8 gange startgebyret. 
 
 
g. Time trails. 
Time trails kan ikke afvikles i forbindelse med Dansk Svømmeunions mester-
skaber. 
 
 
h. Official ved mesterskaber undtagen Danmarksmesterskaberne for 
Hold. 
Ved total 10 anmeldte starter eller derover, pålægges det de enkelte forenin-
ger samt evt. startfællesskaber at stille med 1 official under hele mesterska-
bet. 
 
Ved 20 starter eller derover skal official være dommeruddannet. 
 
Ved 50 starter eller derover skal der anmeldes 2 officials, hvoraf den ene skal 
være dommeruddannet. 
 
Navn(e) samt uddannelse (modul) på official skal sammen med tilmelding 
fremsendes til kontaktpersonen for mesterskabet. 
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Der vil i videst mulige omfang blive taget geografiske hensyn ved udvælgelsen 
af officials. Herudover gælder, at både startfællesskabets official samt ”den 
ekstra klubofficial” ved mange tilmeldinger først bruges, når de tilmeldte ”al-
mindelige” officials er brugt og der stadig er brug for officials. 
 
Såfremt der ikke bliver fremsendt navne på official betids, vil klubben blive 
kontaktet om den/de manglende official. 
Såfremt der herefter ikke stilles officials, idømmes klubben en bøde på kroner 
1.000,- pr. manglende official pr. dag. 
Bøde tilfalder lokalarrangøren såfremt denne sørger for en erstatning. 
 
 
i. Offentliggørelse. 
Svømmesektionen meddeler klubberne nedenstående forhold vedrørende 
mesterskaberne senest 15. september året før. 
 
   1) Mesterskabsterminer. 
 
   2) Afviklingssteder. 
 
   3) Løbsprogram med kvalifikationskrav. 
 
   4) Anmeldelsesgebyrer. 
 
   5) Anmeldelsesprocedurer og anmeldelsesfrister. 
 
   6) Kontaktpersoner. 
 
Som udgangspunkt er ansøgninger om at være arrangør i et kalenderår be-
handlet af Svømmesektionen således at offentliggørelse af de valgte arrangø-
rer og afviklingssteder senest kan ske på fagområdemødet kalenderåret før. 
 
I tilfælde af manglende arrangører efterlyses mulige kandidater på det årlige 
fagområdemøde samt ved annoncering i Svømmeposten eller på hjemmesi-
den, således at Svømmesektionen - som hovedregel senest 1 måned efter 
fagområdemødets afholdelse - kan meddele hvilken arrangør og hvilket afvik-
lingssted der er valgt. 
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03.00 - DANMARKSMESTERSKABERNE PÅ KORTBANE 
 
a. Afholdelse af DM på Kortbane. 
Danmarks Idræts-Forbund's Danmarksmesterskaber på Kortbane i svømning 
foranlediges afholdt af Dansk Svømmeunion, som udskriver og arrangerer 
nævnte mesterskaber i de af DIF godkendte mesterskabsdiscipliner. 
 
 
b. Deltagelse. 
Danmarksmesterskaberne på Kortbane er åbne for alle medlemmer under 
Dansk Svømmeunion, der er danske statsborgere, dog jævnfør det af Dansk 
Svømmeunion udarbejdede og af DIF godkendte reglement for udlændinges 
start i Danmarksmesterskaberne på Kortbane.  
Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågældende er udelukket på det tids-
punkt, hvor mesterskaberne afholdes. 
Udenfor konkurrence om mesterskaberne kan Dansk Svømmeunions svøm-
mesektion tillade udenlandske svømmere i særlige tilfælde at starte i 
mesterskabsløb. Samme tilladelse kan gives karantæneramte svømmere, så-
fremt et sådant løb samtidigt er udtagelse til landsholdsopgave eller internati-
onalt mesterskab. 
 
 
c. Løbsliste. 

Mænd og kvinder: 
 
Individuelt: Fri:     50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 
       800 m, 1500 m 
   Butterfly:   50 m, 100 m, 200 m, 
   Rygsvømning:  50 m, 100 m, 200 m, 
   Brystsvømning: 50 m, 100 m, 200 m, 
   Individuel medley: 100 m, 200 m, 400 m, 
 
Holdkapper: Fri:     4 x 50 m, 4 x 100 m, 4 x 200 m 
   Holdmedley:  4 x 50 m, 4 x 100 m 
 
Generelt kan bemærkes, at løbslisten omfatter de discipliner, hvori LEN afhol-
der Europæiske Mesterskaber. 
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d. Afvikling. 
Danmarksmesterskaberne på Kortbane (DM-K) afgøres i et arrangement, som 
også omfatter Danske Junior Mesterskaber (DJM-K) og afvikles på kortbane 
(25m) med mindst 6 baner.  
 
Danmarksmesterskaberne på Kortbane afvikles i oktober måned. 
 
Sted fastsættes af svømmesektionen, som har det overordnede ansvar for 
mesterskabernes afvikling. Svømmesektionen kan have en region og/eller en 
klub/klubber som medarrangør. 
 
I alle individuelle løb på 50 m og 100 m svømmes indledende, semifinaler og 
finaler. 
 
I alle individuelle løb på 200 m svømmes med A og B finale. 
 
I alle individuelle løb på 400 m svømmes indledende og finaler. 
 
I 800 m/1500 m fri svømmes med direkte finale og formodet bedste heat i fina-
leafsnit. 
 
I holdkapløb svømmes med direkte finale. 
 
Tidtagning foretages elektronisk. 
 
 
e. Kravtider/kvalifikation til semifinaler og finaler. 
Individuelt:
Fastsættes af svømmesektionen. 
Semifinalen udgøres af de svømmere, der har opnået de 12/16 bedste tider, 
når indledende heats og DJM-K sammenlægges. 
Nummer 1 og 2 i hver semifinale samt de 2/4 svømmere, der har opnået de 
2/4 bedste tider blandt de øvrige semifinaledeltagere, udgør Danmarksme-
sterskaberne på Kortbane’s finale. 
Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme tid blandt semifinale- 
eller finaledeltagere, afgøres svømmernes indbyrdes placering ved lodtræk-
ning. 
Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme nummer i rækkeføl-
gen – f.eks. som sidste semifinaledeltager og første reserve - afgøres svøm-
mernes indbyrdes placering ved omsvømning. 
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Holdkapper:
Der fastsættes ikke kravtider til holdkapløb. 
Klubberne kan tilmelde frit, men der medtages dog maksimalt hold sv.t. 4 heat 
pr. løb. 
 
 
f. Program. 
Offentliggøres i folderen ”Mesterskaber”. 
 
 
g. Plaquetter og placering. 
Vinderen af hvert Danmarksmesterskab på Kortbane får Danmarks Idræts-
Forbund's Mesterskabsplaquette, nummer 2 Dansk Svømmeunions 
Mesterskabsplaquette (forsølvet) og nummer 3 samme plaquette i bronze. 
 
Ved "dødt løb" gælder FINA's bestemmelse om, at samme tid giver samme 
placering. 
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03.10 - DANSKE JUNIOR MESTERSKABER PÅ KORTBANE 
(DJM-K) 

 
a. Deltagelse 
Deltagende piger må i det pågældende kalenderår højst fylde 16 år.  
Deltagende drenge må i det pågældende kalenderår højst fylde 18 år. 
Der svømmes samlet både individuelt og i holdkapper. 
 
DJM-K er åben for alle medlemmer (indenfor aldersgruppen) under Dansk 
Svømmeunion, der er danske statsborgere, dog jævnfør det af Dansk Svøm-
meunion udarbejdede og af DIF godkendte reglement for udlændinges start i 
Danmarksmesterskaberne på Kortbane.  
Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågældende er udelukket på det tids-
punkt, hvor mesterskaberne afholdes. 
Udenfor konkurrence om mesterskaberne kan Dansk Svømmeunions svøm-
mesektion tillade at udenlandske svømmere i særlige tilfælde at starte i 
mesterskabsløb. Samme tilladelse kan gives karantæneramte svømmere, så-
fremt et sådant løb er udtagelse til landsholdsopgave eller internationalt me-
sterskab. 
 
b. Løbsliste. 

Piger og drenge: 
Individuelt: 
 Fri:    50 m, 100 m, 200 m, 400 m. 
 Butterfly:   50 m, 100 m, 200 m. 
 Rygsvømning:  50 m, 100 m, 200 m. 
 Brystsvømning:  50 m, 100 m, 200 m. 
 Individuel medley: 200 m, 400 m. 
 
 
c. DJM-K's afvikling. 
DJM-K afgøres i et arrangement, som også omfatter Danmarksmesterskaber-
ne på Kortbane. 
 
Mesterskaberne placeres på en torsdag, fredag, lørdag og søndag. 
DJM-K afvikles på kortbane (25 m) med mindst 6 baner. 
Sted fastsættes af svømmesektionen, som har det overordnede ansvar for 
mesterskabernes afvikling. Svømmesektionen kan have en region og/eller en 
klub/klubber som medarrangør. 
 
Alle løb har direkte finaler med det formodet langsomste heat først. 
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For junior- og årgangssvømmere fungerer DJM-K som indledende heats til 
Danmarksmesterskaberne’s individuelle semifinale- eller finaleløb. 
 
Tidtagning foretages elektronisk. 
 
d. Kravtider. 
Individuelt: 
Fastsættes af svømmesektionen. 
 
 
e. Program. 
Se bestemmelserne for Danmarksmesterskaberne på Kortbane, litra f. 
 
 
f. Plaquetter og placering 
Der udfærdiges en særlig Dansk Svømmeunion plaquette for DJM-K, således 
at vinderen i hvert  løb modtager en forgyldt plaquette, nummer 2 en forsølvet 
plaquette og nummer 3 en bronze plaquette. 
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03.20 – DANMARKSMESTERSKABERNE PÅ LANGBANE 
 
a. Afholdelse af Danmarksmesterskaberne på Langbane. 
Danmarks Idræts-Forbund's Danmarksmesterskaber på langbane i svømning 
foranlediges afholdt af Dansk Svømmeunion, som udskriver og arrangerer 
nævnte mesterskaber i de af DIF godkendte mesterskabsdiscipliner. 
 
 
b. Deltagelse. 
Danmarksmesterskaberne på Langbane er åbent for alle svømmere.  
For at kunne opnå præmie eller placering iht. litra g. skal bestemmelserne for 
Danmarksmesterskaberne på Kortbane, litra b, være opfyldt for Danmarksme-
sterskaberne på Langbane. 
 
 
c. Løbsliste. 

Mænd og kvinder: 
 
Individuelt: Fri:    50 m, 100 m, 200 m, 400 m,  
                             800 m, 1500 m 
   Butterfly:   50 m, 100 m, 200 m. 
   Rygsvømning:  50 m, 100 m, 200 m. 
   Brystsvømning: 50 m, 100 m, 200 m. 
   Individuel medley: 200 m, 400 m. 
 
Holdkapper: Fri:    4 x 100 m fri, 4 x 200 m. 
   Holdmedley:  4 x 100 m. 
 
Generelt kan bemærkes, at løbslisten omfatter de discipliner, hvori FINA af-
holder Verdens Mesterskaber (VM), og LEN afholder Europæiske Mesterska-
ber (EM). 
 
 
d. Afvikling. 
Danmarksmesterskaberne på Langbane afgøres i et arrangement, som også 
omfatter Danske Junior Mesterskaber (DJM-L). 
Mesterskaberne placeres i forbindelse med påsken – normalt på en lørdag, 
søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 
 
Danmarksmesterskaberne på Langbane afvikles på langbane (50m) med 
mindst 8 baner. 
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Sted fastsættes af svømmesektionen, som har det overordnede ansvar for 
mesterskabernes afvikling. Svømmesektionen kan have en region og/eller en 
klub/klubber som medarrangør. 
 
I alle individuelle løb på 50 m, 100 m og 200 m svømmes indledende, semifi-
naler og finaler. 
 
I alle individuelle løb på 400 m, 800 m og 1500 m samt i holdkapløb svømmes 
indledende og finaler. 
 
Tidtagning foretages elektronisk. 
 
 
e. Kravtider/kvalifikation til finaleløb. 
Individuelt:
Fastsættes af svømmesektionen. 
Semifinalen udgøres af de svømmere, der har opnået de 16 bedste tider, når 
indledende heats og DJM-L sammenlægges. Der kan højest deltage 4 svøm-
mere uden gyldig dansk starttilladelse i en semifinale. 
Nummer 1 og 2 i hver semifinale samt de 4 svømmere, der har opnået de 4 
bedste tider blandt de øvrige semifinaledeltagere, udgør Danmarks-
mesterskaberne på Langbane’s finale. Der kan højest deltage 2 svømmere 
uden gyldig dansk starttilladelse i en finale. 
Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme tid blandt semifinale-
/eller finaledeltagere, afgøres svømmernes indbyrdes placering ved lodtræk-
ning. 
Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme nummer i rækkeføl-
gen – f.eks. som sidste semifinaledeltager og 1. reserve - afgøres svømmer-
nes indbyrdes placering ved omsvømning. 
 
Holdkapper:
Der fastsættes ikke kravtider til holdkapløb. 
Klubberne kan tilmelde frit, men der medtages dog maksimalt 32 hold pr. løb. 
 
 
f. Program 
Offentliggøres i folderen ”Mesterskaber”. 
 
 

- 13 - 



MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 
 

Marts 2005 

g. Plaquetter og placering. 
Vinderen af hvert Danmarksmesterskab på Langbane får Danmarks Idræts-
Forbund's Mesterskabsplaquette, nummer 2 Dansk Svømmeunions 
Mesterskabsplaquette (forsølvet) og nummer 3 samme plaquette i bronze. 
 
Ved "dødt løb" gælder FINA's bestemmelse om, at samme tid giver samme 
placering. 
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03.30 - DANSKE JUNIOR MESTERSKABER PÅ LANGBANE 
(DJM-L) 

 
a. Deltagelse 
Deltagende piger må i det pågældende kalenderår højst fylde 16 år.  
Deltagende drenge må i det pågældende kalenderår højst fylde 18 år. 
Der svømmes samlet både individuelt og i holdkapper. 
 
DJM-L er åben for alle medlemmer (indenfor aldersgruppen) under Dansk 
Svømmeunion, der er danske statsborgere, dog jævnfør det af Dansk Svøm-
meunion udarbejdede og af DIF godkendte reglement for udlændinges start i 
Danmarks-mesterskaber. Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågælden-
de er udelukket eller idømt karantæne, således at vedkommende ikke er 
startberettiget 
på det tidspunkt, hvor mesterskaberne finder sted. 
Udenfor konkurrence om mesterskaberne kan Dansk Svømmeunions svøm-
mesektion.  
 
 
b. Løbsliste. 

Piger og drenge: 
 
Individuelt:  Fri:    50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 
        800 m, 1500 m. 
    Butterfly:   50 m, 100 m, 200 m. 
    Rygsvømning:  50 m, 100 m, 200 m. 
    Brystsvømning:  50 m, 100 m, 200 m. 
    Individuel medley: 200 m, 400 m. 
 
Holdkapper: Fri:    4 x 100 m, 4 x 200 m. 
    Holdmedley:  4 x 100 m. 
 
 
c. DJM-L's afvikling. 
DJM-L afgøres i et arrangement, som også omfatter Danmarksmesterskaber-
ne på Langbane. 
 
Mesterskaberne placeres i forbindelse med påsken – normalt på en lørdag og 
søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 
DJM-L afvikles på langbane (50 m) med mindst 8 baner. 
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Sted fastsættes af svømmesektionen, som har det overordnede ansvar for 
mesterskabernes afvikling. Svømmesektionen kan have en region og/eller en 
klub/klubber som medarrangør. 
 
Alle løb har direkte finaler med det formodet langsomste heat først. 
 
For junior- og årgangssvømmere fungerer DJM-L som indledende heats til 
Danmarksmesterskaberne’s individuelle semifinale- eller finaleløb. 
 
Tidtagning foretages elektronisk. 
 
 
d. Kravtider. 
Individuelt:
Fastsættes af svømmesektionen. 
 
Holdkapper:
Der fastsættes ikke kravtider til holdkapløb. 
Klubberne kan tilmelde frit, men der medtages dog maksimalt 32 hold pr. løb. 
 
 
e. Program. 
Se bestemmelserne for Danmarksmesterskaberne på Langbane, litra f. 
 
 
f. Plaquetter og placering. 
Der udfærdiges en særlig Dansk Svømme-union-plaquette for DJM-L, således 
at vinderen i hvert løb modtager en forgyldt plaquette, nummer 2 en forsølvet 
plaquette og nummer 3 en bronze plaquette  
 
Om placering se bestemmelserne for Danmarksmesterskaberne på Langba-
ne, litra g - andet afsnit. 
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03.40 - DANSKE ÅRGANGS MESTERSKABER 
 
a. Deltagelse. 
Gruppe 1: 
Ældste årgang: Piger skal i det pågældende kalenderår fylde 14 år.  
    Drengene skal i det pågældende kalenderår fylde 16 år.  
Yngste årgang: Piger skal i det pågældende kalenderår fylde 13 år. 
    Drengene skal i det pågældende kalenderår fylde 15 år. 
 
Gruppe 2: 
Ældste årgang: Piger skal i det pågældende kalenderår fylde 12 år. 
    Drenge skal i det pågældende kalenderår fylde 14 år. 
Yngste årgang: Piger skal i det pågældende kalenderår højst fylde 11 år. 
    Drenge skal i det pågældende kalenderår højst fylde 13 år. 
 
 
DÅM er åbne for alle medlemmer (indenfor aldersgrupperne) under Dansk 
Svømmeunion, der er danske statsborgere, dog jævnfør det af Dansk Svøm-
meunion udarbejdede og af DIF godkendte reglement for udlændinges start i 
Danmarksmesterskaber. Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågældende 
er udelukket eller idømt karantæne, således at vedkommende ikke er startbe-
rettiget på det tidspunkt, hvor mesterskaberne afholdes. 
 
Udenfor konkurrence om mesterskaberne, kan Dansk Svømmeunions svøm-
mesektion tillade udenlandske svømmere i særlige tilfælde at starte i 
mesterskabsløb. Samme tilladelse kan gives karantæneramte svømmere, så-
fremt et sådant løb samtidigt er udtagelse til landsholdsopgave eller internati-
onalt mesterskab. 
 
 
b. Løbsliste. 

Piger og drenge: 
 
Individuelt:  Fri:    50 m, 100 m, 200 m, 400 m,  
        800 m (kun gruppe 1). 
    Butterfly:   100 m, 200 m (kun gruppe 1). 
    Rygsvømning:  100 m, 200 m. 
    Brystsvømning:  100 m, 200 m. 
    Individuel medley: 100 m (kun gruppe 2), 200 m. 
        400 m (kun gruppe 1). 
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Holdkapper: Fri:    4 x 50 m, 4 x 100 m, 4 x 200 m. 
(gruppe 1)  Holdmedley:  4 x 50 m, 4 x 100 m. 
 
Holdkapper: Fri:    4 x 50 m. 
(gruppe 2)  Butterfly:   4 x 50 m. 
    Rygsvømning:  4 x 50 m. 
    Brystsvømning:  4 x 50 m. 
 
 
c. Afvikling. 
Mesterskaberne afvikles på kortbane (25m) med mindst 6 baner. 
 
Arrangementsstederne fastsættes af svømmesektionen, som har det overord-
nede ansvar for mesterskabernes afvikling. Svømmesektionen kan til hvert ar-
rangement have en region og/eller en klub/klubber som medarrangører. 
 
Alle løb svømmes med direkte finaler. 
 
I alle individuelle løb afvikles de sidste to heat som rene årgangsheat. 
 
I alle holdkapløb svømmes samlet. 
 
Der kåres én mester i hver årgangsgruppe i de individuelle løb 
 
Tidtagning foretages elektronisk. 
 
 
d. Kravtider. 
Individuelt:
Fastsættes af svømmesektionen. 
 
Holdkapper:
Der fastsættes ikke kravtider til holdkapløb. Klubberne kan tilmelde frit, men 
dog medtages maksimalt 30 hold pr. løb (så HUSK anmeldelsestider). 
 
 
e. Løbsprogram. 
Offentliggøres i folderen ”Mesterskaber”. 
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f. Plaquetter og placering. 
Der udfærdiges en særlig Dansk Svømmeunion-plaquette for DÅM, således at 
vinderen, eller det vindende hold i hvert løb, modtager en forgyldt plaquette - 
nummer 2 en forsølvet plaquette og nummer 3 en bronze plaquette. 
Om placering se bestemmelserne for Danmarksmesterskaberne, litra g - 2. af-
snit. 
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03.50 - DANMARKSMESTERSKABERNE FOR HOLD –  
ÅBEN KLASSE 

 
a. Deltagelse. 
Der er ingen aldersbegrænsning for deltagelse i Danmarksmesterskaberne for 
Hold – Åben klasse. 
 
Et hold består af både mænd og kvinder. 
 
Et hold kan inkl. reserver maksimalt bestå af 26 svømmere. To timer før det 
enkelte arrangements start skal der foreligge en liste over samtlige holdets 
deltagere inkl. reserver. Denne liste er gældende for alle stævneafsnit af det 
pågældende arrangement. 

 
Danmarksmesterskaberne for Hold er åbne for alle medlemmer under Dansk 
Svømmeunion, der er danske statsborgere, dog jævnfør det af Dansk Svøm-
meunion udarbejdede og af DIF godkendte reglement for udlændinges start i 
Dansk Svømmeunions Danmarksmesterskaber.  
Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågældende er udelukket eller idømt 
karantæne, således at vedkommende ikke er startberettiget på det tidspunkt, 
hvor mesterskaberne afholdes. 
 
 
b. Tilmeldings- og anmeldelsesfrister. 
Tilmelding af nye hold skal ske skriftligt eller pr. e-mail til sagsbehandleren for 
Danmarksmesterskaberne for Hold – Åben klasse senest den 1. januar det 
mesterskabsår, der ønskes deltagelse i. 
Klubber (hold), som har deltaget i årets mesterskab, men som ønsker at ud-
træde af Danmarksmesterskaberne for Hold – Åben klasse, skal skriftligt eller 
pr. e-mail afmelde sig hos sagsbehandleren. Dato for afmelding er senest 1. 
januar det år de udtræder. Såfremt der IKKE afmeldes, betragtes det som au-
tomatisk tilmelding til det efterfølgende Danmarksmesterskaberne for Hold – 
Åben klasse. 
 
Anmeldelse til de konkrete løb i hvert arrangement, skal være foretaget senest 
2 timer før det pågældende stævneafsnits start.  
 
Navnene på de svømmere, som skal starte i holdkapsvømning, skal afleveres 
én time før stævnestart (i det stævneafsnit, hvori øvelserne foregår) i start-
rækkefølge. Navnene på svømmerne i medleyholdkap skal anføres for de re-
spektive svømmearter. 
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Ved sygdom opstået pludseligt efter anmeldelsesfristens udløb kan der ind-
sættes en anden svømmer, såfremt der foreligger en lægeerklæring eller hvis 
overdommeren skønner der er tale om akut sygdom. Overdommeren kan 
dog kræve at lægeerklæring fremsendes efter stævnets afslutning. Dette gæl-
der både i individuelle løb og i holdkapper. 
 
 
c. Opdeling. 
Danmarksmesterskaberne for Hold – Åben klasse afgøres i Svømmeliga og 4 
divisioner.  
 
   Svømmeligaen:   9 hold 
   1. division:     9 hold 
   2. division:     9 hold 
   3. division:     9 hold 
   4. division:  Øvrige tilmeldte hold. 
 
Nye klubber (hold) starter i 4. division. 
 
Klubber (hold) som før har deltaget, men som meldte afbud eller ikke mødte til 
start ved et eller flere mesterskabsarrangementer året før, begynder i 4. divisi-
on ved ny tilmelding. Ligeledes må klubber (hold) som ikke ser sig i stand til at 
deltage hvor de er placeret, starte i 4. division. I disse tilfælde forbliver holdet i 
4. division minimum 2 år før evt. oprykning kan finde sted. 
 
Det er tilladt at have flere hold pr. forening eller startfællesskab med i Dan-
marksmesterskaberne for hold. En forening eller startfællesskab kan dog kun 
have ét hold i Svømmeligaen. 
 
Klubber, som deltager med flere hold, kan IKKE benytte samme svømmer på 
2 forskellige hold. 
 
d. Form. 
Svømmeligaen og 1. til 3. division svømmes med finale- og kvalifikationsrun-
der. 
 
4. division svømmes med indledende runde, der samtidig fungerer som kvalifi-
kation til 3. division. 
 
Alle arrangementer i forbindelse med Danmarksmesterskaberne for Hold – 
Åben klasse afvikles i ugen efter Danmarksmesterskaberne på Langbane. 
 
Alle arrangementer afvikles på kortbane (25 m). 
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Steder fastsættes af svømmesektionen, som har det overordnede ansvar for 
mesterskabernes afvikling. Svømmesektionen kan til hvert arrangement have 
en region og/eller en klub/klubber som medarrangør. 
 
 
e. Afvikling. 
1) Svømmeligaen og 1. til 3. division.
Afvikles over 4 stævneafsnit.  
  1. afsnit: lørdag tidligst klokken 09.30 
  2. afsnit: lørdag – 6 timer efter 1. afsnits start 
  3. afsnit: søndag tidligst klokken 09.30 
  4. afsnit: søndag – 6 timer efter 3. afsnits start 
 
 
De anførte klokkeslæt kan ændres, men KUN hvis særdeles alvorlige og tvin-
gende omstændigheder nødvendiggør dette. 
 
 
Individuelt:
Der stilles med 2 forskellige svømmere pr. løb.  
Hver svømmer kan maksimalt stille op i 5 løb. 
 
Holdkapper:
Der stilles 1 hold pr. holdkapløb.  
Hver svømmer kan maksimalt stille op i 4 holdkapløb. 
 
Der vil være et minimumsbehov på 7 svømmere af hvert køn, hvis alle løb 
svømmes. 
 
Svømmeligaen 
De 6 bedste hold deltager næste år i Svømmeligaen. Dog vil en forening eller 
startfællesskab højst kunne have ét hold i Svømmeligaen. 
 
De 3 sidste hold deltager næste år i 1. division. 
 
1. Division 
De 3 bedste hold deltager næste år i Svømmeligaen. Dog vil en forening eller 
startfællesskab højst kunne have ét hold i Svømmeligaen. 
Nr. 4 - 6 deltager næste år i 1. division. 
Nr. 7 – 9 deltager næste år i 2. division. 
 
2. Division 
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De 3 bedste hold deltager næste år i 1. division. 
Nr. 4 - 6 deltager næste år i 2. division. 
Nr. 7 – 9 deltager næste år i 3. division. 
 
3. Division 
De 3 bedste hold deltager næste år i 2. division. 
Nr. 4 - 6 deltager næste år i 3. division. 
Nr. 7 – 9 deltager næste år i 4. division. 
 
 
2) 4. Division 
 
Afvikles over ét stævne med to stævneafsnit i geografisk opdelte puljer.  
 
  1. afsnit:  lørdag klokken 16.00 
  2. afsnit:  søndag klokken 11.00 
 
De anførte klokkeslæt kan ændres efter aftale med sagsbehandleren. Hvis 
konkrete forhold taler herfor, kan arrangementet afvikles over én dag. 
 
Der stilles med 2 forskellige svømmere pr. løb. 

 
Hver svømmer kan maksimalt stille op i 5 løb. 
 
Holdkapper:
Der stilles 1 hold pr. holdkapløb.  
Hver svømmer kan maksimalt stille op i 4 holdkapløb pr. stævne. 
 
 
Der vil være et minimumsbehov på 4 svømmere af hvert køn, hvis alle løb 
svømmes. 
 
De 3 bedste hold på landsplan deltager næste år i 3. division. 
De resterende hold deltager i 4. division. 
 
 
f) Programmer. 
Offentliggøres i folderen ”Danmarks Mesterskaberne for Hold”. 
 
 
g) Banefordeling. 
Ved alle arrangementer sker banefordelingen for første løb ved lodtrækning i 
WinGrodan. Herefter svømmes der med rullende banefordeling.  
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Det vil sige: bane 1 skifter til bane 2 i næste løb, bane 2 skifter til bane 3 
o.s.v.. Den rullende banefordeling fortsætter også ved flere heats i samme 
løb. 
Ved samtlige arrangementer hvor der skal stilles med 2 deltagere i hver løb 
bestemmer klubben selv, i hvilke heat deres svømmere skal placeres. 

 
 
h) Pointgivning. 
 
Svømmeliga – 3.Division: 
Ved alle arrangementer anvendes placeringspoint for hvert individuelt løb på 
følgende måde, 
 
Nr. 1=19, nr. 2=17 ….. nr. 18=1 
 
og for hvert holdkapløb på følgende måde, 
 
Nr. 1=10, nr. 2=8 ….. nr. 9=1 
 
Hvis 2 eller flere hold står lige efter stævnets afslutning, er det holdenes sam-
lede pointsum af holdkapper der er afgørende. 
 
Ved diskvalifikation af svømmer eller hold gives 0 point. 
 
Såfremt svømmeren eller holdet ikke møder op til et løb gives 0 point.  
 
 
4.Division: 
Ved alle arrangementer gives point efter en af Svømmesektionen udarbejdet 
særlig udgave af FINA Point Scoring beregnet for kortbane. For de specielle 
DM-H holdkapper beregner Svømmesektionen en fiktiv gennemsnitstid til at 
fastsætte 1000-point-tiden. 
 
1/100 sek. skal medregnes ved pointgivningen. 
 
Hvis 2 eller flere hold står lige efter stævnets afslutning, er det holdenes sam-
lede pointsum af holdkapper der er afgørende. 
 
 
i) Tidtagning. 
I Svømmeligaen samt i 1. division skal der benyttes eltidtagning. 
Ved alle øvrige arrangementer anvendes eltidtagning eller manuel tidtagning.  
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Rækkefølgen i mål afgøres i løb med 1 tidtager pr. bane efter dommernes vo-
teringer (se supplerende stævnereglement), men såfremt godkendt eltid-
tagningsanlæg, backup eller 3 ure/bane anvendes, er den officielle tid i hen-
hold til ”Supplerende stævnereglement” gældende. Ved "dødt løb" gælder FI-
NA's bestemmelser om, at samme tid giver samme placering. 
 
 
j) Diskvalifikation. 
Ved diskvalifikation holdes der i 4. division specielle diskvalifikationsløb, der 
svømmes 10 minutter efter de ordinære løb. Kun samme svømmeart og di-
stance i hvert løb. Ingen diskvalificeret svømmer kan på ny svømme samme 
løb. Reglerne om maksimalt antal starter pr. svømmer skal overholdes, inklu-
sive starterne i diskvalifikationsløbene. Ved diskvalifikation i holdkapløb kan 
den/de svømmere, som blev diskvalificeret, ikke deltage i diskvalifikationslø-
bet. 
 
BEMÆRK: 
Der kan kun svømmes diskvalifikationsløb for diskvalifikation i det ordinære 
løb. Ved ny diskvalifikation kan ikke svømmes endnu et diskvalifikationsløb. 
 
BEMÆRK: 
Diskvalifikationsløb skal fremgå særskilt på resultatlisten. 
 
BEMÆRK: 
Et diskvalifikationsløb i holdkap er samme løb, som det oprindelige. Kun den 
svømmer, der er blevet diskvalificeret skiftes ud på samme plads. De øvrige 3 
skal svømme igen, uden at det tæller med i antal tilladte starter. 
 
 
k) Præmiering. 
Det vindende hold af Svømmeligaen er Danmarksmester i svømning for hold. 
Det vindende hold modtager DIF's Mesterskabs-plaquetter. Der er Dansk 
Svømmeunion-plaquetter til nummer 2 og 3.  
 
Det vindende hold af 1. division modtager Dansk Svømmeunions holdpræmie. 
 
Det vindende hold af 2. division modtager Dansk Svømmeunions holdpræmie. 
 
Det vindende hold af 3. division modtager Dansk Svømmeunions holdpræmie. 
 
De tre bedst placerede hold i hver region af 4. division modtager Dansk 
Svømmeunions holdpræmie. 
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l) Resultater. 
Resultaterne (i form af Grodan-filer eller tilsvarende materiale) for de enkelte 
arrangementer sendes af stævnearrangøren senest 24 timer efter stævnets 
afslutning til sagsbehandleren samt resultater@svoem.dk. 
Slutstillingen vil blive offentliggjort på Dansk Svømmeunions hjemmesider og i 
"Svømmeposten". 
 
 
m) Officials. 
Det pålægges de deltagende klubber ved Danmarksmesterskaberne for Hold 
– Åben klasse, at stille med: 
 
Svømmeligaen og 1. division: 
- to officials, en dommeruddannet og en tidtager pr. hold. 
 
2. til 4. division: 
- tre officials, heraf min. én dommeruddannet pr. hold 

 
Lokalarrangøren kan dog selv beslutte hvor mange officialposter man ønsker 
besat af de deltagende hold. Poster besat af Dansk Svømmeunion, kan ikke 
ændres. 
 
Dansk Svømmeunion aftaler med lokalarrangørerne hvor mange poster de 
selv ønsker at besætte. 
 
Navne på officials, skal sammen med anmeldelseslisten, fremsendes til den 
lokale kontaktperson for mesterskabet. Der vil i videst mulige omfang, blive 
taget geografiske hensyn ved udvælgelsen af officials. 
 
Såfremt der ikke bliver fremsendt navne på officials betids, vil klubben blive 
kontaktet om den/de manglende officials. 
 
Såfremt der ikke stilles officials, idømmes klubben en bøde på 1.000,- kroner 
pr. manglende official pr. dag. 
 
Bøden tilfalder lokalarrangøren såfremt denne sørger for en erstatning. 
 
Foreninger som selv er lokalarrangør, skal ikke stille med officials, hvis de 
samtidig deltager i andre arrangementer under Danmarksmesterskaberne for 
Hold. 
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GENERELT 
Den enkelte svømmer er opstillingsberettiget til DM-H for den klub svømmeren 
var startberettiget for ved samme kalenderårs DM på Langbane/DJM-L/DM-B.  
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03.60 - DANMARKSMESTERSKABERNE FOR HOLD – 
ÅRGANGSKLASSE 

 
a. Deltagelse. 
I Danmarksmesterskaberne for Hold – Årgangsklasse kan kun deltage år-
gangssvømmere. 
Årgangssvømmere er piger, der i pågældende kalenderår højst fylder 14 år og 
drenge, der i pågældende kalenderår højst fylder 16 år. 
 
Et hold består af både drenge og piger. 
 
Et hold kan inkl. reserver maksimalt bestå af 22 svømmere. To timer før det 
enkelte arrangements start skal der foreligge en liste over samtlige holdets 
deltagere inkl. reserver. Denne liste er gældende for alle stævneafsnit. 
 
Danmarksmesterskaberne for Hold – Årgangsklasse er åbne for alle med-
lemmer under Dansk Svømmeunion, der er danske statsborgere, dog jævnfør 
det af Dansk Svømmeunion udarbejdede og af DIF godkendte reglement for 
udlændinges start i Dansk Svømmeunions Danmarksmesterskaber.  
Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågældende er udelukket eller idømt 
karantæne, således at vedkommende ikke er startberettiget på det tidspunkt, 
hvor mesterskaberne afholdes. 
 
 
b. Tilmeldings- og anmeldelsesfrister. 
Tilmelding af nye hold skal ske skriftligt eller pr. e-mail til sagsbehandleren for 
Danmarksmesterskaberne for Hold – Årgangsklasse senest den 1. april det 
kalenderår, der ønskes deltagelse i. 
Klubber (hold), som har deltaget i årets mesterskab, men som ønsker at ud-
træde af Danmarksmesterskaberne for Hold – Årgangsklasse, skal skriftligt el-
ler pr. e-mail afmelde sig hos sagsbehandleren. Dato for afmelding er senest 
den 1. april det kalenderår de udtræder. Såfremt der IKKE afmeldes, betragtes 
det som automatisk tilmelding til det efterfølgende Danmarksmesterskaberne 
for Hold – Årgangsklasse. 
 
Anmeldelse til de konkrete løb i hvert arrangement, skal være foretaget senest 
2 timer før det pågældende stævneafsnits start.  
 
Navnene på de svømmere, som skal starte i holdkapsvømning, skal afleveres 
én time før stævnestart (i det stævneafsnit, hvori øvelserne foregår) i start-
rækkefølge. Navnene på svømmerne i medleyholdkap skal anføres for de re-
spektive svømmearter. 
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Ved sygdom opstået pludseligt efter anmeldelsesfristens udløb kan der ind-
sættes en anden svømmer, såfremt der foreligger en lægeerklæring eller hvis 
overdommeren accepterer at lægeerklæring fremsendes efter stævnets af-
slutning. Dette gælder både i individuelle løb og i holdkapper. 
 
 
c. Opdeling. 
Danmarksmesterskaberne for Hold – Årgangsklasse opdeles i maksimalt otte 
geografiske områder. 
 
Region Vest opdeles i maksimalt fem områder og Region Øst i maksimalt tre 
områder.
 
Det er tilladt at have flere hold pr. forening eller startfællesskab med i Dan-
marksmesterskaberne for hold – Årgangsklasse. 
 
Klubber, som deltager med flere hold, kan IKKE benytte samme svømmer på 
2 forskellige hold. Dog gælder følgende undtagelser, 

• svømmere – der har været aktive deltagere i den indledende runde - 
kan i finalen altid overføres til et højere rangerende hold. En sådan 
overførsel kan altså kun ske til et bedre placeret hold (f.eks. fra klub-
bens 2.-hold til 1.-holdet). 

• Svømmere – der ikke har været aktive (=ubenyttede reserver) i den ind-
ledende runde – kan i finalen deltage på et hvilket som helst af klub-
bens hold. 

 
 
d. Form. 
Der svømmes med regionale indledende runder og finale. 
 
Indledende runde i forbindelse med Danmarks Mesterskaberne for Hold – År-
gangsklasse afvikles i uge 45. Finalen tilstræbes afholdt i uge 50. 
 
Alle arrangementer afvikles på kortbane (25 m). 
 
Steder fastsættes af Svømmesektionen, som har det overordnede ansvar for 
mesterskabernes afvikling. Svømmesektionen kan til hvert arrangement have 
en region og/eller en klub/klubber som medarrangør. 
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e. Afvikling. 
1)  Indledende runde. 
Afvikles over 4 stævneafsnit. 
  1. afsnit: lørdag klokken 12.00 
  2. afsnit: lørdag tidligst klokken 16.00 
  3. afsnit: søndag klokken 10.00 
  4. afsnit: søndag tidligst klokken 14.00 
 
 De anførte klokkeslæt kan ændres efter aftale med sagsbehandleren. 
 
Individuelt: 
Der stilles med 1 svømmer pr. løb.  
Hver svømmer kan maksimalt stille op i 4 løb. 
 
Holdkapper: 
Der stilles 1 hold pr. holdkapløb.  
Hver svømmer kan maksimalt stille op i 4 holdkapløb. 
 
Der vil være et minimumsbehov på 5 svømmere af hvert køn, hvis alle løb 
svømmes. 
 
 
2) Finale. 
De maksimalt 8 vindende hold fra hvert områdes indledende runde går videre 
til finalen sammen med de minimum fire hold på landplan, der har opnået hø-
jest antal point. Såfremt to hold er fra samme forening/startfællesskab, delta-
ger kun det højest rangerede hold i finalen. 
Afvikles over 4 stævneafsnit. 
 

1. afsnit: lørdag klokken 12.00 
  2. afsnit: lørdag tidligst klokken 16.00 
  3. afsnit: søndag klokken 10.00 
  4. afsnit: søndag tidligst klokken 14.00 
 
De anførte klokkeslæt kan ændres efter aftale med sagsbehandleren. 
 
Individuelt: 
Der stilles med 1 svømmer pr. løb.  
Hver svømmer kan maksimalt stille op i 4 løb. 
 
Holdkapper: 
Der stilles 1 hold pr. holdkapløb.  
Hver svømmer kan maksimalt stille op i 4 holdkapløb. 
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Der vil være et minimumsbehov på 5 svømmere af hvert køn, hvis alle løb 
svømmes. 
 
 
f) Programmer. 
Offentliggøres i folderen ”Danmarks Mesterskaberne for Hold”. 
 
 
g) Banefordeling. 
Ved alle arrangementer sker banefordelingen for første løb ved lodtrækning i 
WinGrodan. Herefter svømmes der med rullende banefordeling.  
 
Det vil sige: bane 1 skifter til bane 2 i næste løb, bane 2 skifter til bane 3 
o.s.v.. Den rullende banefordeling fortsætter også ved flere heats i samme 
løb. 
 
Ved samtlige arrangementer hvor der skal stilles med 2 deltagere i hver løb 
bestemmer klubben selv, i hvilke heat deres svømmere skal placeres. 

 
 
h) Pointgivning. 
Indledende runde 
Ved alle arrangementer gives point efter en af Svømmesektionen udarbejdet 
særlig udgave af FINA Point Scoring beregnet for kortbane. For de specielle 
DM-H holdkapper beregner Svømmesektionen en fiktiv gennemsnitstid til at 
fastsætte 1000-point-tiden. 
 
1/100 sek. skal medregnes ved pointgivningen. 
 
Hvis 2 eller flere hold står lige efter stævnets afslutning, er det holdenes sam-
lede pointsum af holdkapper der er afgørende. 
 
Finalen 
I finalen anvendes placeringspoint således at, 
 
Nr. 1=13, nr. 2=11 …...... nr.12=1 
 
Hvis 2 eller flere hold står lige efter stævnets afslutning, er det holdenes sam-
lede pointsum af holdkapper der er afgørende. 
 
Ved diskvalifikation af svømmer eller hold gives 0 point. 
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Såfremt svømmeren eller holdet ikke møder op til et løb gives 0 point.  
 
 
i) Tidtagning. 
I finalen skal der benyttes eltidtagning. 
 
Rækkefølgen i mål afgøres i løb med 1 tidtager pr. bane efter dommernes vo-
teringer (se supplerende stævnereglement), men såfremt godkendt eltidtag-
ningsanlæg, backup eller 3 ure/bane anvendes, er den officielle tid i henhold til 
”Supplerende stævnereglement” gældende. Ved "dødt løb" gælder FINA's be-
stemmelser om, at samme tid giver samme placering. 
 
 
j) Diskvalifikation. 
Ved diskvalifikation i indledende runde afholdes der specielle diskvalifika-
tionsløb, der svømmes 10 minutter efter de ordinære løb. Kun samme svøm-
meart og distance i hvert løb. Ingen diskvalificeret svømmer kan på ny svøm-
me samme løb. Reglerne om maksimalt antal starter pr. svømmer skal over-
holdes, inklusive starterne i diskvalifikationsløbene. Ved diskvalifikation i hold-
kapløb kan den/de svømmere, som blev diskvalificeret, ikke deltage i diskvali-
fikationsløbet. 
 
BEMÆRK: 
Der kan kun svømmes diskvalifikationsløb for diskvalifikation i det ordinære 
løb. Ved ny diskvalifikation kan ikke svømmes endnu et diskvalifikationsløb. 
 
BEMÆRK: 
Diskvalifikationsløb skal fremgå særskilt på resultatlisten. 
BEMÆRK: 
Et diskvalifikationsløb i holdkap er samme løb, som det oprindelige. Kun den 
svømmer, der er blevet diskvalificeret skiftes ud på samme plads. De øvrige 3 
skal svømme igen, uden at det tæller med i antal tilladte starter. 
 
 
k) Præmiering. 
Det vindende hold af finalen er Danmarksmester i svømning for årgangshold. 
De tre bedst placerede hold modtager Dansk Svømmeunion-plaquetter.  
 
Det bedst placerede hold i hvert område modtager Dansk Svømmeunion’s 
holdpræmie.  
 
 
l) Resultater. 
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Resultatlister (Grodan-filer eller tilsvarende) samt pointstilling for samtlige ar-
rangementer skal via E-mail, telefonisk, pr. telefax eller pr. post meddeles 
sagsbehandleren af de enkelte stævners arrangører ved stævnets afslutning. 
 
Sammensætningen af finalen skal afsendes fra sagsbehandleren til samtlige 
deltagende klubber, senest onsdag i uge 47, således at den ved normal post-
gang, kan være klubberne i hænde torsdag. 
Slutstillingen efter finalen, vil tillige blive offentliggjort på Dansk Svømmeuni-
ons hjemmesider og i "Svømmeposten". 
 
 
m) Officials. 
Det pålægges de deltagende klubber ved Danmarksmesterskaberne for Hold 
– Årgangsklasse, at stille med: 
 
Finalen: 
- to officials, en dommeruddannet og en tidtager pr. hold. 
 
Indledende runde: 
- tre officials, heraf min. to dommeruddannet pr. hold 
 
Lokalarrangøren kan dog selv beslutte hvor mange officialposter man ønsker 
besat af de deltagende hold. Poster besat af Dansk Svømmeunion, kan ikke 
ændres. 
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03.70 - DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE (DOM-K) 
 
1. Deltagelse. 
Gruppe A 25-29 år F 50-54 år  K 75-79 år 
   B     30-34 år G 55-59 år        L 80-84 år 
   C     35-39 år H 60-64 år        M 85-89 år 
   D     40-44 år I 65-69 år        N 90-94 år 
   E 45-49 år J 70-74 år  O 95-99 år 
          P 100 og ældre 
 
Holdkap er sammensat af den totale alder på deltagerne på holdet. 
 
Aldersgrupperne i holdkap er som følger: 
 
    Ikke over 119 år A 
    Ikke under 120 år B 
    Ikke under 160 år C 
    Ikke under 200 år D 
    Ikke under 240 år E 
    Ikke under 280 år F 
    Ikke under 320 år G 
 
I holdkapper afvikles DM for dame-, herre- og mixed hold. Et mixed hold be-
står af 2 damer og 2 herrer. 
 
DM for masters er åbne for alle svømmere, der er medlem af en klub under et 
forbund tilsluttet LEN eller FINA. 
 
 
2.1 Løbsliste. 

Hvert år afvikles: 
 
Individuelt:  Fri:    50 m, 100 m 
    Butterfly:   50 m, 100 m 
    Rygsvømning:  50 m, 100 m 
    Brystsvømning:  50 m, 100 m 
    Individuel medley: 100 m 
 
Holdkapper: Fri:    4 x 50 m 
    Medley:   4 x 50 m 
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2.2 Løb, som afvikles i alternerende år: 
Individuelt: 
Lige år: Lørdag:  9 200 m rygsvømning herrer 
     10 200 m rygsvømning damer 
     11 1500 m fri Unisex 
   Søndag: 26 200 m individuel medley damer 
     27 200 m individuel medley herrer 
     28 400 m fri damer 
     29 400 m fri herrer 
Ulige år:  Lørdag:  9 200 m brystsvømning herrer  
     10 200 m brystsvømning damer  
     11 800 m fri Unisex 
     14 200 m butterfly Unisex * 
   Søndag: 27 200 m fri herrer 
     28 200 m fri damer 
     29  400 m individuel medley herrer 
     30 400 m individuel medley damer 
 
* Ekstra løb i forhold til lige år. Alle efterfølgende løb i ulige år har derfor et hø-
jere løbsnummer end det tilsvarende løb i lige år. 
 
 
3. Afvikling 
FINA's regler - inklusive masters reglerne - er gældende ved mesterskabernes 
afvikling. 
 
Alle grupper afgøres ved samme arrangement, idet dato for mesterskabet of-
fentliggøres i Svømmeposten samt i folderen ”Mesterskaber”. Mesterskabet 
afvikles i svømmehaller med mindst 5 baner. 
 
Tidtagning foretages elektronisk. 
 
Arrangementsstedet fastsættes af Svømmesektionen i samarbejde med 
Mastersudvalget, som i fællesskab har det overordnede ansvar for mester-
skabernes afvikling. Mastersudvalget kan til arrangementet have en region 
og/eller klub/klubber som medarrangør. 
Alle løb har direkte finaler med det formodede langsomste heat først. 
 
 
4. Program. 
Lørdag klokken 11.30 
 1)  50 m fri     Herrer  A - P 
 2)  50 m fri     Damer  A - P 
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 3)  100 m brystsvømning   Herrer  A - P 
 4)  100 m brystsvømning   Damer  A - P 
 5)  50 m rygsvømning   Herrer  A - P 
 6)  50 m rygsvømning   Damer  A - P 
 7)  100 m butterfly    Herrer  A - P 
 8)  100 m butterfly    Damer  A - P 
 9)  se pkt. 2.2     Herrer  A - P 
10)  se pkt. 2.2     Damer  A - P 
 
 
Lørdag klokken 15.00 
11)  se pkt. 2.2     Unisex  A - P 
12)  100 m indv. medley   Damer  A - P 
13)  100 m indv. medley   Herrer  A - P 
14)  200 m butterfly    Unisex  A - P (kun ulige år) 
   KORT PAUSE 
14/15) 4 x 50 m holdmedley   Damer/Herrer A - G 
15/16) 4 x 50 m holdmedley   Herrer/Damer A - G 
   KORT PAUSE 
16/17) 4 x 50 m holdmedley   Mixed  A - G 
 
 
Søndag klokken 10.00 
17/18) 4 x 50 m fri     Mixed  A - G 
   KORT PAUSE 
18/19) 100 m fri     Damer/Herrer A - P 
19/20) 100 m fri     Herrer/Damer A - P 
20/21) 50 m brystsvømning   Damer/Herrer A - P 
21/22) 50 m brystsvømning   Herrer/Damer A - P 
22/23) 100 m rygsvømning   Damer/Herrer A - P 
23/24) 100 m rygsvømning   Herrer/Damer A - P 
24/25) 50 m butterfly    Damer/Herrer A - P 
25/26) 50 m butterfly    Herrer/Damer A - P 
   KORT PAUSE 
26/27) se pkt. 2.2     Damer/Herrer A - P 
27/28) se pkt. 2.2     Herrer/Damer A - P 
28/29) se pkt. 2.2     Damer/Herrer A - P 
29/30) se pkt. 2.2     Herrer/Damer A - P 
   KORT PAUSE 
30/31) 4 x 50 m fri     Damer/Herrer A - G 
31/32) 4 x 50 m fri     Herrer/Damer A - G 
 
5. Anmeldelse 
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Hver deltager må deltage i 6 individuelle løb (maksimalt 3 pr. stævneafsnit) + 
holdkapper. 
Anmeldelser med angivelse af anmeldelsestid, skal fremsendes til arrangøren 
som anført i folderen ”Mesterskaber”. 
 
 
6. Anmeldelsesgebyr. 
Anmeldelsesgebyret fastsættes af svømmesektionen og offentliggøres i invita-
tionen. 
 
 
7. Præmier. 
Vinderen af hver gruppe præmieres.  
Der udstedes diplomer til de første tre i hvert enkelt løb med angivelse af pla-
cering og tid. 
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03.80 - DANSKE OPEN MASTERS PÅ LANGBANE (DOM-L) 
 
1. Deltagelse. 
Gruppe A- 20-24 år F 50-54 år  L 80-84 år 
   A 25-29 år G 55-59 år  M 85-89 år 
   B     30-34 år H 60-64 år       N 90-94 år 
   C     35-39 år I 65-69 år        O 95-99 år 
   D     40-44 år J 70-74 år      P 100 og ældre 
   E 45-49 år K 75-79 år 
            
Holdkap er sammensat af den totale alder på deltagerne på holdet. 
 
Aldersgrupperne i holdkap er som følger: 
 
    Fra   80 til  96  år A-  
    Fra 100 til 119 år A 
    Fra 120 til 159 år B 
    Fra 160 til 199 år C 
    Fra 200 til 239 år D 
    Fra 240 til 279 år E 
    Fra 280 til 319 år F 
    Fra 320 til 359 år G 
 
I holdkapper afvikles DM for dame-, herre- og mixed hold. Et mixed hold be-
står af 2 damer og 2 herrer. 
 
DM for masters er åbne for alle svømmere, der er medlem af en klub under et 
forbund tilsluttet LEN eller FINA. 
 
 
2.1 Løbsliste. 
 
Individuelt:  Fri:    50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m,  
        1500 m 
    Butterfly:   50 m, 100 m, 200 m 
    Rygsvømning:  50 m, 100 m. 200 m 
    Brystsvømning:  50 m, 100 m, 200 m 
    Individuel medley: 200 m, 400 m 
 
Holdkapper: Fri:    4 x 50 m 
    Medley:   4 x 50 m 
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3. Afvikling 
FINA's regler - inklusive masters reglerne - er gældende ved mesterskabernes 
afvikling. 
 
Alle grupper afgøres ved samme arrangement, idet dato for mesterskabet of-
fentliggøres i Svømmeposten samt i folderen ”Mesterskaber”. Mesterskabet 
afvikles i svømmehaller med mindst 5 baner. 
 
Tidtagning foretages elektronisk. 
 
Arrangementsstedet fastsættes af Svømmesektionen i samarbejde med 
Mastersudvalget, som i fællesskab har det overordnede ansvar for mester-
skabernes afvikling. Mastersudvalget kan til arrangementet have en region 
og/eller klub/klubber som medarrangør. 
Alle løb har direkte finaler med det formodede langsomste heat først. 
 
 
4. Program. 
Lørdag klokken 11.00 
P1) 1500 m fri     Unisex  A- * 
  1) 1500 m fri     Unisex  A - P * 
P2) 200 m indv. medley   Damer  A- 
  2) 200 m indv. medley   Damer  A – P 
P3)  200 m indv. medley   Herrer  A- 
  3)  200 m indv. medley   Herrer  A - P 
P4)  50 m butterfly    Damer  A- 
  4)  50 m butterfly    Damer  A - P 
P5)  50 m butterfly    Herrer  A- 
  5)  50 m butterfly    Herrer  A - P 
P6)  100 m fri     Damer  A- 
  6)  100 m fri     Damer  A - P 
P7)  100 m fri     Herrer  A- 
  7)  100 m fri     Herrer  A - P 
P8)  200 m brystsvømning   Damer  A- 
  8)  200 m brystsvømning   Damer  A - P 
P9)  200 m brystsvømning   Herrer  A- 
  9)  200 m brystsvømning   Herrer  A - P 
 
Lørdag klokken 14.30 
P10) 400 m fri     Unisex  A- 
  10) 400 m fri     Unisex  A - P 
  KORT PAUSE 
P11) 4 x 50 m holdmedley   Mixed  A- 
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  11) 4 x 50 m holdmedley   Mixed  A - G 
  KORT PAUSE 
P12) 200 m rygsvømning   Damer  A- 
  12) 200 m rygsvømning   Damer  A - P 
P13) 200 m rygsvømning   Herrer  A- 
  13) 200 m rygsvømning   Herrer  A - P 
P14) 50 m brystsvømning   Damer  A- 
  14) 50 m brystsvømning   Damer  A - P 
P15) 50 m brystsvømning   Herrer  A- 
  15) 50 m brystsvømning   Herrer  A - P 
P16)  100 m butterfly    Damer  A- 
  16)  100 m butterfly    Damer  A - P 
P17)  100 m butterfly    Herrer  A- 
  17)  100 m butterfly    Herrer  A - P 
P18)  400 m indv. medley   Damer  A- 
 18)  400 m indv. medley   Damer  A - P 
P19)  400 m indv. medley   Herrer  A- 
 19)  400 m indv. medley   Herrer  A - P 
P20)  100 m brystsvømning   Damer  A- 
  20)  100 m brystsvømning   Damer  A - P 
P21)  100 m brystsvømning   Herrer  A- 
  21)  100 m brystsvømning   Herrer  A - P 
  KORT PAUSE 
P22) 4 x 50 m holdmedley   Damer  A- 
  22) 4 x 50 m holdmedley   Damer  A - G 
P23) 4 x 50 m holdmedley   Herrer  A- 
  23) 4 x 50 m holdmedley   Herrer  A - G 
 
Søndag klokken 10.00 
P24) 800 m fri     Unisex  A- * 
  24) 800 m fri     Unisex  A - P * 
  KORT PAUSE 
P25) 4 x 50 m fri     Mixed  A- 
  25) 4 x 50 m fri     Mixed  A - G 
   KORT PAUSE 
P26)  50 m rygsvømning   Damer  A- 
  26)  50 m rygsvømning   Damer  A - P 
P27)  50 m rygsvømning   Herrer  A- 
  27)  50 m rygsvømning   Herrer  A - P 
P28) 200 m fri     Damer  A- 
  28) 200 m fri     Damer  A - P 
P29) 200 m fri     Herrer  A- 
  29) 200 m fri     Herrer  A - P 
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P30)  200 m butterfly    Damer  A- 
  30)  200 m butterfly    Damer  A – P 
P31)  200 m butterfly    Herrer  A- 
  31)  200 m butterfly    Herrer  A - P 
P32)  50 m fri     Damer  A- 
  32)  50 m fri     Damer  A - P 
P33)  50 m fri     Herrer  A- 
  33)  50 m fri     Damer  A - P 
P34) 100 m rygsvømning   Damer  A- 
  34) 100 m rygsvømning   Damer  A - P 
P35) 100 m rygsvømning   Herrer  A- 
  35) 100 m rygsvømning   Herrer  A - P 
   KORT PAUSE 
P36) 4 x 50 m fri     Damer  A- 
  36) 4 x 50 m fri     Damer  A - G 
P37) 4 x 50 m fri     Herrer  A- 
  37) 4 x 50 m fri     Herrer  A – G 
 
* Såfremt det tidsmæssigt er hensigtsmæssigt kan løbene byttes rundt. 
 
En svømmer kan kun deltage på ét hold i samme løb. 
 
 
5. Anmeldelse 
Hver deltager må deltage i 6 individuelle løb (maksimalt 3 pr. stævneafsnit) + 
holdkapper. 
Anmeldelser med angivelse af bedste opnåede tid, skal fremsendes til arran-
gøren som anført i folderen ”Mesterskaber”. 
 
 
6. Anmeldelsesgebyr. 
Anmeldelsesgebyret fastsættes af svømmesektionen og offentliggøres i invita-
tionen. 
 
 
7. Præmier. 
Vinderen af hver gruppe præmieres.  
Der udstedes diplomer til de første tre i hvert enkelt løb med angivelse af pla-
cering og tid. 
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04.00 - STARTFÆLLESSKABER I SVØMNING 
 
Et startfællesskab er en naturlig forlængelse af et formaliseret træningsfælles-
skab. 
Et startfællesskab åbner mulighed for at klubber der i forvejen har et formali-
seret træningsfællesskab, kan danne fælles hold ved nedennævnte definere-
de opgaver. 
På denne måde får svømmere der dagligt træner sammen, mulighed for fæl-
les oplevelser og udfordringer, på trods af forskellige klubtilhørsforhold. 
 
 
1. 
Et startfællesskab kan dannes af 2 eller flere klubber som opfylder følgende 
betingelser: 
  - et naturligt tilhørsforhold, 
  - et formaliseret træningsfællesskab (med minimum 3 gange ugentlig 
     fællestræning eller 100%, hvor 3/4 af svømmerne i fællesskabet del- 
     tager), 
  - et af svømmesektionen godkendt træningsfællesskab. 
 
 
2. 
Ansøgningen fremsendes til svømmesektionen og skal som minimum inde-
holde følgende: 
  - deltagende klubbers navne, 
  - fællesskabets navn, 
  - ansvarlig kontaktperson, 
  - hvilke arrangementer, der søges startfællesskab til, 
  - beskrivelse af det formaliserede samarbejde for hvert af de hold, hvor 
    der er svømmere, der er aktuelle deltagere i de søgte arrangementer, 
    herunder hvorledes kravet til fællestræning opfyldes. 
 
Ansøgningen skal være underskrevet af klubbernes formænd. 
 
 
3. 
Godkendelse af et startfællesskab gives for minimum et år ad gangen og ud-
løber den 30. september. Startfællesskaber, der ønsker at fortsætte efter ud-
løbet af godkendelsesperioden skal indsende fornyet ansøgning senest 1. 
september i det år godkendelsen udløber. 
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4. 
Et startfællesskab er juridisk at betragte som en klub. 
 
 
5. 
Startfællesskabet kan deltage i Danmarksmesterskaberne for Hold samt i 
holdkapløb i forbindelse med Danmarksmesterskaberne på Kort- og Langba-
ne, DJM-L, DJM-K, DÅM, regionale mesterskaber inkl. regionale turneringer 
samt område-/amtsmesterskaber, DOM-K og DOM-L i henhold til den givne til-
ladelse til startfællesskab jævnfør afsnit 4.00, stk. 2. 
I alle andre forhold deltager svømmeren for sin moderklub. 
 
 
6. 
Svømmere som en gang har deltaget for fællesskabet i den omhandlende pe-
riode, er låst for deltagelse i de i punkt 5 nævnte mesterskaber i den periode 
aftalen gælder. 
 
 
7. 
Ved klubskifte, også indenfor fællesskabet, gælder de almindelige karantæne-
bestemmelser. 
 
 
8. 
Opløses et startfællesskab grundet en eller flere klubbers nedlæggelse, gen-
indtræder tilbageværende klubbers svømmere i sin "moderklub" uden karan-
tæne. 
 
 
9. 
Opløses et startfællesskab som deltager i Danmarksmesterskaberne for Hold, 
vil den klub som var bedst placeret i turneringen inden indtrædelsen i startfæl-
lesskabet, overtage startfællesskabets plads. De andre klubber i fællesskabet 
starter i de regionale serier. 
 
Dersom kun enkelte klubber udtræder af et startfællesskab, rykker den/disse 
til 4. division og fællesskabet fortsætter med hidtidige placering . 
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Etableres et startfællesskab, hvor en eller flere klubber deltager i Danmarks-
mesterskaberne for Hold, vil startfællesskabet blive placeret svarende til den 
bedste individuelle klubplacering i hver division. Øvrige hold under startfælles-
skabet placeres i 4. divison. 
 
 
10. 
Såfremt en klub ønsker at udtræde af startfællesskabet, skal dette meddeles 
svømmesektionen samt parterne i startfællesskabet skriftligt, med et varsel på 
6 måneder (senest den 31/1). Udtrædelsen kan først træde i kraft pr. 1. au-
gust. 
 
 
11. 
Godkendelse og opløsning samt dato, offentliggøres i "Svømmeposten". 
 
 
12. 
Klubber som udtræder af et startfællesskab, kan først efter en periode på 15 
måneder indgå i et nyt startfællesskab, eller indtræde i et bestående. 
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