
Svømmere under kravtiden eller subjektivt udtaget.

Navn Klub Disciplin Kommentar

Lotte Friis Sigma/Allerød/NTC 200 m, 400 m og 800 m fri

Jeanette Ottesen Kvik Kastrup 100 m fri og 100 m fly

Rikke Møller Pedersen STO95/Frem/NTC 100 m og 200 m bryst

Amalie Emma Thomsen Sigma/Allerød/NTC 800 m fri

Pernille Larsen AGF 100 m ryg

Chris Christensen ESE/West Swim 200 m bryst

Mathias Gydesen Sigma/Allerød 100 m fly

Mads Glæsner VAT/VI39/NTC Subjektivt udtaget: pga. sygdom i kvalifikationsperioden. VM finalist, og forventelig medaljekandidat ved EM

Jakob Andkjær VAT/VI39 Subjektivt udtaget: med basis i VM 4. plads og forventelig medaljekandidat ved EM

Louise Jansen Sigma/Allerød Subjektivt udtaget: tæt på kravtid som er udregnet på usikkert udregningsgrundlag pga. nye svømmedragtregler

Daniel Skaaning VAT/STT Subjektivt udtaget: tid opnået 200 m fri er mellem krav til YOG og EM, i henhold til kvalifikationsregler for juniorer og tid i 200 m IM er tæt på EM-krav   

Svømmere der er subjektivt udtaget, men på særlige betingelser

Navn Klub Disciplin Kommentar

Nikolaj Kirketerp ESE/West Swim 100 m og 200 m fly Se særlige betingelser nedenfor

Anders Lie Farum/NTC 400 m fri og 200 m fri Se særlige betingelser nedenfor

Jon Rud ESE/West Swim/NTC 200 m fri Se særlige betingelser nedenfor

Frederik Siem Pedersen Farum 200 m fri Se særlige betingelser nedenfor

Julie Leth Espensen Swim Team Hovedstaden 100 m og 200 m bryst Se særlige betingelser nedenfor

Kathrine Holm Sørensen ESE/Swim Team Esbjerg 200 m IM Se særlige betingelser nedenfor

Micha Østergaard VAT/VI39/NTC 4 x 100 medley Se særlige betingelser nedenfor

Viktor Bromer AGF Skal i en svømmet finale under EJM klare en specielt opsat kravtid der aftales i løbet af uge 16

Morten Klarskov VAT/AIF Skal i en svømmet finale under EJM klare en specielt opsat kravtid der aftales i løbet af uge 16

Særlige betingelser for subjektivt udtagne svømmere
* træningsplan for perioden frem mod endelig udtagelse skal fremsendes senest fredag den 16. april til landstræner Paulus Wildeboer og godkendes

* der skal fremsendes ugentlig rapportering af træningsresultater til landstræner

* obligatorisk deltagelse i alle forberedelser (træningslejre og stævner) og tests planlagt inden EM

* særlige progressionskrav for stævnedeltagelse:

     - v/Mare Nostrum i Barcelona skal der svømmes inden for en tid på ca. 2 % af bedste tid fra DML  - tiderne aftales dog individuelt og vil variere ift. den opsatte procentsats og ift. den individuelle svømmere. Tiderne aftales i løbet af uge 16.

     - v/GP 3 eller andet stævne primo juli skal der svømmes inden for ca. 1 % af bedste tid fra DML - tiderne aftales dog individuelt og vil variere ift. den opsatte procentsats og ift. den individuelle svømmere. Tiderne aftales i løbet af uge 16

     - v/stævne ultimo juli i Slovenien skal EM krav klares

     - hvis EM-kravet klares tidligere, så indgår svømmeren fuldt i truppen fra dette tidspunkt og hvis et progressionskrav ikke klares ophæves udtagelsen på de særlige betingelser

* indirekte udtagne svømmere finansierer selv 35 % af alle omkostninger forbundet med deltagelsen i alle aktiviteter frem til endelig EM-udtagelse ultimo juli,

   hvis EM-kravtid klares her, så opkræves ingen egenfinansiering. Svømmere og klubber modtager direkte besked om forventelige EM-forberedelsesomkostninger.

* ved indsendelse af træningsplan inden fredag den 16. april accepteres ovenstående betingelser

* eliteafdelingen understreger at alle krav skal efterleves, og at svømmeren øjeblikkeligt udtræder af gruppen af indirekte udtagne EM-svømmere såfremt dette ikke sker
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