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VM i Shanghai

Det er første gang i VM svømningens historie, at Shanghai og Kina skal arrangere et Verdens
Mesterskab, der er svømmesportens internationale hovedbegivenhed. Det er 14. gang i alt, at der
afholdes VM – denne gang med deltagelse af hele 181 nationer, hvilket er ny rekorddeltagelse.
VM konkurrencerne består, udover svømning, også af mesterskaber i vandpolo, synkro, åbent
vand-svømning og udspring. Konkurrencerne starter den 16. juli og afsluttes den 31. juli.
Svømmekonkurrencerne, som er de eneste af VM konkurrencerne med dansk deltagelse, starter
søndag, den 24. juli og afsluttes søndag, den 31. juli.

Svømmekonkurrencerne kommer til at foregå i Oriental Sports Centre, et til lejligheden nyopført
svømmekompleks med plads til i alt 18.000 tilskuere. Svømmekomplekset indeholder blandt
andet et indendørs svømmestadion for svømmekonkurrencer. Udendørs er der bassiner til
vandpolo og udspring.

Danmark er ved VM repræsenteret med seks svømmere:
Lotte Friis, Allerød/Sigma/NTC
Jeanette Ottesen, KVIK Kastrup/NTC
Rikke Møller Pedersen, Frem Odense/NTC
Mads Glæsner, VI39/VAT/NTC
Pernille Blume, Birkerød/Sigma/NTC
Mie Østergaard Nielsen, Aalborg Svømmeklub

VM – første mulighed for OL-kvalifikation
VM bliver første mulighed for de danske svømmere for at kunne kvalificere sig til OL i London.
Kravtider og regler fremgår af de sidste to sider af denne VM Mediaguide.
Kvalifikationsmuligheden giver naturligvis et ekstra “krydderi” til VM for de danske svømmere.
Specielt er der spænding om de eftertragtede nationspladser i holdkapperne. Danmark forventes
at have to holdkapper til start ved VM. Det drejer sig om 4 x 100 m medley og 4 x 100 m fri.
Begge er dameholdkapper.

Siden VM-udtagelsen i april er gået en række gode og udbytterige forberedelses-måneder.
Blandt andet har en del af svømmerne opholdt sig på en fire uger lang højdetræningslejr to
steder i USA (Leadville og Flagstaff). Siden hjemkomsten har flere af svømmerne overnattet i
højdetelte indtil afrejsen til den afsluttende træningslejr i Japan.
Svømmerne har gennemført en række krævende fysiologiske tests i Team Danmarks laboratorier
og naturligvis i vandet på Bellahøj Svømmestadion. Svømmerne har også senest med succes
deltaget ved et stærkt besat internationalt stævne i Rom.
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Livetiming under VM
Der vil være livetiming under mesterskaberne. Følg således med i konkurrencerne direkte på:
www.omegatiming.com

Pressekontakt under VM
Pressekontakt under hele VM er Dansk Svømmeunions elitechef, Lars Sørensen, som kan
kontaktes på mobil: 2920 6160.
Dansk Svømmeunion opfordrer til at kontakten til holdet kun går via elitechefen og ikke direkte
til svømmerne.

Gode links at følge under VM:
www.svoem.dk
www.shanghai-fina2011.com/en/
www.omegatiming.com

Flere målsætninger for VM
Målsætningen med den danske deltagelse går i flere retninger. På ét plan er målet, at hver af de
seks svømmere efter VM har svømmet en eller flere individuelle eller holdkapfinaler. Det betyder,
at det er realistisk at gå efter seks - otte finalepladser til Danmark og en - to medaljer. På et
andet plan er målet, at Jeanette Ottesen (KVIK Kastrup/NTC), Rikke Møller Pedersen (Frem
Odense/NTC), Mads Glæsner (VI39/VAT/NTC) og Lotte Friis (Allerød/Sigma/NTC) opnår
individuelle finaler. Og på et tredje plan er medaljeforventningerne knyttet til den forsvarende
verdensmester, Lotte Friis. Lotte har to medaljer fra sidste VM i 2009 at forsvare: Guld i 800 m fri
og sølv i 1500 m fri.

Det bliver otte spændende dage i Shanghai, som de danske svømmere ser frem til. Mange ting
står på spil - blandt andet OL-kvalifikationer, individuelle finaler, holdkapfinaler og ikke mindst
medaljemuligheder.

Se detaljeret VM-program for de danske svømmere på næste side i denne Mediaguide.

Dansk Svømmeunion vil løbende opdatere med nyt fra VM. Det være sig pressemeddelelser og
videoklip på www.svoem.dk

Foto: Das Büro for Team Danmark.

VM svømningens historie
1973 - Beograd, Jugoslavien
1975 - Cali, Colombia
1978 - Berlin, Vesttyskland
1982 - Guyaquil, Ecuador
1986 - Madrid, Spanien
1991 - Perth, Australien
1994 - Rom, Italien
1998 - Perth, Australien
2001 - Fukuoka, Japan
2003 - Barcelona, Spanien
2005 - Montreal, Canada
2007 - Melbourne, Australien
2009 - Rom, Italien



VM dag for dag med dansk deltagelse
Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4

24. Juli søndag 25. Juli mandag 26. Juli tirsdag 27. Juli onsdag

1. afsnit indledende 3. afsnit indledende 5. afsnit indledende 7. afsnit indledende
9:00-12:30 9:00-11:30 9:00-11:30 9:00-11:30

100m Butterfly - k 100m Ryg - k 50m Bryst - m 50m Ryg - k
Jeanette Ottesen (P) Mie Østergaard Nielsen Mie Østergaard Nielsen (P)

200m Butterfly - m
400m Fri - m 200m Fri - m 100m Fri - m

Mads Glæsner (P) Mads Glæsner 200m Fri - k
Pernille Blume 200m Butterfly - k

200m IM - k 100m Bryst - k
Rikke Møller Pedersen (P) 800m Fri - m 200m IM - m

50m Butterfly - m Mads Glæsner (P)
100m Ryg - m

400m Fri - k

Lotte Friis (P) 1500m Fri - k
Lotte Friis (P)

100m Bryst - m

4 x 100m Fri - k
Danmark

4 x 100m Fri - m

2. afsnit finaler 4. afsnit finaler 6. afsnit finaler 8. afsnit finaler

18:00-20:30 18:00-20:30 18:00-20:30 18:00-20:30

100m Butterfly - k (semi) 100m Butterfly - k (finale) 200m Fri - m (finale) 100m Fri - m (semi)

400m Fri - m (finale) 100m Ryg - m (semi) 100m Ryg - k (finale) 50m Ryg - k (semi)
200m IM - k (semi) 100m Bryst - k (semi) 50m Bryst - m (semi) 200m Butterfly - m (finale)
50m Butterfly - m (semi) 50m Butterfly - m (finale) 1500m Fri - k (finale) 200m Fri - k (finale)

400m Fri - k (finale) 100m Ryg - k (semi) 100m Ryg - m (finale) 800m Fri - m (finale)
100m Bryst - m (semi) 200m Fri - m (semi) 200m Fri - k (semi) 200m Butterfly - k (semi)

4 x 100m Fri - k (finale) 200m IM - k (finale) 200m Butterfly - m (semi) 200m IM - m (semi)
4 x 100m Fri - m (finale) 100m Bryst - m (finale) 100m Bryst - k (finale) 50m Bryst - m (finale)

Dag 5 Dag 6 Dag 7 Dag 8
28. Juli torsdag 29. Juli fredag 30. Juli lørdag 31. Juli søndag

9. afsnit indledende 11. afsnit indledende 13. afsnit indledende 15. afsnit indledende
9:00-11:30 9:00-11:30 9:00-12:30 9:00-11:30

100m Fri - k 50m Fri - m 50m Fri - k 400m IM - m
Jeanette Ottesen (P) Jeanette Ottesen (P)

Pernille Blume (P) 50m Butterfly - k 400m IM - k
Jeanette Ottesen (P) 50m Bryst - k

200m Ryg - m Rikke Møller Pedersen 4 x 100m Medley - m
100m Butterfly - m

200m Bryst - k 50m Ryg - m
Rikke Møller Pedersen (P) 200m Ryg - k

4 x 100m Medley - k
200m Bryst - m 4 x 200m Fri - m Danmark (P)

4 x 200m Fri - k 800m Fri - k 1500m Fri - m
Lotte Friis (P) Mads Glæsner (P)

10. afsnit finaler 12. afsnit finaler 14. afsnit finaler 16. afsnit finaler

18:00-20:30 18:00-20:30 18:00-20:30 18:00-20:30

100m Fri - k (semi) 100m Fri - k (finale) 50m Butterfly - k (finale) 50m Bryst - k (finale)

200m IM - m (Final) 200m Ryg - m (finale) 50m Freestyle - m (finale) 400m IM - m (finale)
200m Bryst - k (semi) 50m Butterfly - k (semi) 50m Bryst - k (semi) 50m Fri - k (finale)
100m Fri - m (Final) 50m Fri - m (semi) 200m Ryg - k (finale) 50m Ryg - m (finale)

200m Butterfly - k (Final) 200m Bryst - k (finale) 100m Butterfly - m (finale) 1500m Fri - m (finale)
200m Bryst - m (semi) 100m Butterfly - m (semi) 50m Fri - k (semi) 400m IM - k (finale)

50m Ryg - k (Final) 200m Ryg - k (semi) 50m Ryg - m (semi) 4 x 100m Medley - m (finale)
200m Ryg - m (semi) 200m Bryst - m (finale) 800m Fri - k (finale)

4 x 200m Fri - k (Final) 4 x 200m Fri - m (finale) 4 x 100m Medley - k (finale)

I forhold til ovenstående tilmeldinger og angivelser af svømmerne vil der forekomme afmeldinger og ændringer før og under stævnet.

Shanghai er seks timer foran dansk tid. Indledende heat starter klokken 03.00 dansk tid og finaler klokken 12.00 dansk tid.
NOTER:

k = kvinder     (p) = primær løb, hvor svømmer er kvalificeret eller andet hovedløb.
m = mænd     De øvrigt tilmeldte løb er ekstra løb som svømmerne deltager i, og hvor resultatperspektivet er anderledes end i de primære løb.



Dansk Svømmeunions VM-trup

6 svømmere
Lotte Friis, Allerød/Sigma/ NTC
Jeanette Ottesen, KVIK Kastrup/NTC
Rikke Møller Pedersen, Frem Odense/NTC
Mads Glæsner, VI39/VAT/NTC
Pernille Blume, Birkerød/Sigma/NTC
Mie Østergaard Nielsen, Aalborg Svømmeklub

Dansk Svømmeunion henstiller til, at pressen, under VM, kontakter elitechef
Lars Sørensen for interviews med svømmerne og undlader at kontakte
svømmerne direkte.

Landstræner: Paulus Wildeboer
Assisterende landstræner: Bas Jan Stam
Holdtræner: Eyleifur Isak Johannesson

Presseansvarlig under VM: Elitechef Lars Sørensen

Mobil: 2920 6160 / E-mail: ls@svoem.dk

VM 2011, Shanghai, Kina

Leder- og trænerteamet



Lotte Friis

Foto: Das Büro for Team Danmark.

Fødselsdato: 9. februar 1988.
Alder: 23 år.
Nuværende bopæl: Vanløse.
Klub: Allerød/Sigma/NTC.
Personlig træner: Paulus Wildeboer.
VM disciplin(er): 400, 800, 1500 m fri.
Debut på seniorlandshold: 2003.
Personlig hjemmeside: www.lottefriis.net

Foto: Das Büro for Team Danmark.

Fem bedste internationale resultater? VM 2009: Guld på 800 m fri og sølv på 1500 m fri.
OL 2008: Bronze på 800 m fri. EM 2010: Guld på 800 m fri og 1500 m fri.

Din VM-målsætning? Medaljer - og jeg håber at kunne forsvare min guldmedalje på 800 m
fri.

Hvornår startede du med at dyrke svømning? Da jeg var fem år.

Hvad gør dig til en af de bedste svømmere i verden? Fysisk: Min evne til at optage ilt, min
teknik samt min fysiske styrke. Mentalt: Jeg præsterer altid bedst under pres og giver aldrig op før
hånden er slået i kanten. Intet løb er vundet eller tabt før dette - som eksempelvis min
bronzemedalje fra OL i Beijing, som blev vundet på den sidste meter.

Hvem er dit største sportsidol? Ikke nogle specifikke. Der er rigtig mange dygtige sportsfolk i
forskellige idrætsgrene, som jeg beundrer for det, de præsterer, men der er ingen, som jeg vil
kalde mit idol.

Interesser ved siden af sporten? Hygge med venner og familie, og når der er tid, shopping og
biografture. Endelig elsker jeg at rejse, meget gerne storbyferie.

Hvilken film vil du anbefale dine venner? Walk the line.

Hvilket land holder du mest af at rejse rundt i som turist? Italien.

Job/uddannelse ved siden af sportskarrieren? Jeg blev student i 2008. Siden har jeg
arbejdet i en bank og på et advokatkontor. Men frem mod London koncentrerer jeg mig
udelukkende om at svømme og holde lidt foredrag.

Hvilken interessant historie er endnu ikke blevet fortalt om dig? Med alt den fokus, der
gennem de seneste par år har været på mit privatliv fra mediernes side,
mener jeg ikke, at jeg har ret mange hemmeligheder længere.

VM 2011, Shanghai, Kina



Jeanette Ottesen

Foto: Das Büro for Team Danmark.

Fødselsdato: 13. december 1987.
Alder: 23 år.
Nuværende bopæl: Østerbro.
Klub: KVIK Kastrup/NTC.
Personlig træner: Paulus Wildeboer.
VM disciplin(er): 50 og 100 m butterfly og 50 og 100 m fri.
Debut på seniorlandshold: 2002.
Personlig hjemmeside: www.jeanetteottesen.dk

Fem bedste internationale resultater? Europamester 2008 i 100 m butterfly. Femteplads
ved OL 2008 i 100 m fri. EM sølv i 2010 i 50 m butterfly. VM bronze 2010 i 50 m butterfly. World
Cup guld i 100 m fri i 2009 og 2010.

Din VM-målsætning? Medaljer.

Hvornår startede du med at dyrke svømning? Da jeg var 11 år gammel.

Hvad gør dig til en af de bedste svømmere i verden? Jeg er god til at få det optimale ud af
mit talent. Derudover har jeg løbende sat mig stadig højere mål.

Hvem er dit største sportsidol? Jeg har ikke noget idol, men er meget fascineret af Josephine
Touray.

Interesser ved siden af sporten? Indretning og mode.

Hvilken film vil du anbefale dine venner? Jeg vil ikke anbefale nogen film, men vil opfordre
alle til at se Christel ucensureret på Youtube! Det er virkelig sjovt :-)

Hvilket land holder du mest af at rejse rundt i som turist? USA.

Job/uddannelse ved siden af sportskarrieren? Studentereksamen fra 2007. Arbejder lidt i
en børnehave ved siden af svømningen.

Hvilken interessant historie er endnu ikke blevet fortalt om dig? Ved Sportsgalla 2010
blev jeg udfordret i at lægge arm af en mandlig journalist fra Berlingske. I høje hæle og gallakjole
lænede jeg mig ind over bordet overfor føromtalte journalist. Det var en kort proces, og til stor
jubel for det omkringstående publikum, slog jeg ham med min dårlige arm :-)

VM 2011, Shanghai, Kina



Rikke Møller Pedersen
Fødselsdato: 9. januar 1989.
Alder: 22 år.
Nuværende bopæl: Vanløse.
Klub: Frem Odense/NTC.
Personlig træner: Paulus Wildeboer.
VM disciplin(er): 100 og 200 m brystsvømning og 4 x 100 m IM holdkap.
Debut på seniorlandshold: 2004.
Personlig hjemmeside: Ikke endnu, men forhåbentlig inden længe.

Fem bedste internationale resultater? Sølv ved EM i 100 m brystsvømning. Bronze ved EM i
200 m brystsvømning. Bronze ved VM kortbane i 200 m brystsvømning. Europarekord ved EM
kortbane 2009 i 200 m brystsvømning. Europarekord ved Salnikov Cup 2009 i 100 m
brystsvømning. Sjetteplads ved VM 2009 i 100 m brystsvømning.

Din VM-målsætning? Finale i 100 og 200 m brystsvømning og alt efter, hvordan
træningsoptakten i juli går, måske medaljer.

Hvornår startede du med at dyrke svømning? Da jeg var seks år gammel.

Hvad gør dig til en af de bedste svømmere i verden? Min vilje til at træne og jeg elsker
vand. Som én af de bedste brystsvømmere, er det mine tekniske evner - eksempelvis at jeg har et
rigtig godt glid, og at jeg har et stærkt benspark.

Hvem er dit største sportsidol? Jeg tror ikke, at jeg har nogen, men jeg beundrer de bedste
udøvere indenfor Ironman. Deres umættelighed overfor træning og deres udholdenhed samt vilje
til at lykkes og sejre.

Interesser ved siden af sporten? Jeg syr og maler, når jeg har tid eller trænger til ro.

Hvilken film vil du anbefale dine venner? Juno.

Hvilket land holder du mest af at rejse rundt i som turist? Jeg nyder generelt at rejse,
men har for få muligheder til at gøre det. Så det er helt klart noget, jeg skal meget mere, den
dag jeg ikke svømmer længere eller i hvert fald ikke svømmer så meget mere. Hele min
barndom har jeg nydt at campere i Sydfrankrig. Synes også Barcelona er en dejlig by.

Job/uddannelse ved siden af sportskarrieren? Jeg har afsluttet en naturvidenskabelig
gymnasial uddannelse på Team Danmark linjen. Har vikararbejde i en børnehave i Vanløse, hvor
jeg nyder at være, også fordi det er dejlig afveksling til klorvandet.

Hvilken interessant historie er endnu ikke blevet fortalt om dig? Det ved jeg ikke lige.

Foto: Das Büro for Team Danmark.

VM 2011, Shanghai, Kina



Mads Glæsner

VM 2011, Shanghai, Kina

Fødselsdato: 18. oktober 1988.
Alder: 22 år.
Nuværende bopæl: Henholdsvis Allerød og USA.
Klub: VI39/VAT/NTC (i USA tilknyttet klubben Trojan Swim Club).
Personlig træner: Mick Steen Nielsen, Paulus Wildeboer (i USA Dave Salo).
VM disciplin(er): 200, 400, 800 og 1500 m fri.
Debut på seniorlandshold: 2007.
Personlig hjemmeside: Nej, men jeg har Twitter (madsglaesner).

Fem bedste internationale resultater? VM kortbane 2010, sølv i 1500 fri. VM 2009, nummer
fem i 400 m fri. VM kortbane 2010, nummer fem i 400 m fri. EM kortbane 2010, bronze i 1500 m
fri. EM kortbane 2010, bronze i 400 m fri.

Din VM-målsætning? Finalepladser i 400, 800 og 1500 m fri.

Hvornår startede du med at dyrke svømning? Jeg har svømmet altid.

Hvad gør dig til en af de bedste svømmere i verden? Jeg kan godt lide, hvad jeg laver, og
jeg tager tingene meget afslappet.

Hvem er dit største sportsidol? Michael Jordan.

Interesser ved siden af sporten? Jeg ser rigtig meget NBA og spiller lidt for meget Playstation.
Når jeg ikke træner, slapper jeg i det hele taget bare af, men i weekenderne prøver jeg på at
lære at surfe.

Hvilken film vil du anbefale dine venner? Hangover part II

Hvilket land holder du mest af at rejse rundt i som turist? USA.

Job/uddannelse ved siden af sportskarrieren? P.t. ingenting.

Hvilken interessant historie er endnu ikke blevet fortalt om dig? Jeg har gennemført
L.A.Noire på 16 timer!

Foto: Das Büro for Team Danmark.



Pernille Blume

VM 2011, Shanghai, Kina

Fødselsdato: 14. maj 1994.
Alder: 17 år.
Nuværende bopæl: Bagsværd.
Klub: Birkerød/Sigma/NTC
Personlig træner: Paulus Wildeboer.
VM disciplin(er): 50, 100 og 200 m fri samt 4 x 100 medley holdkap.
Debut på seniorlandshold: 2010.
Personlig hjemmeside: Ingen hjemmeside.

Fem bedste internationale resultater? Deltagelse ved VM kortbane i 2010. Deltagelse ved
EJM og World Cup i Moskva.

Din VM-målsætning? Finaleplads i 4 x 100 medley holdkap samt opnå en masse international
senior stævneerfaring inden OL 2012.

Hvornår startede du med at dyrke svømning? Da jeg var fire år gammel.

Hvad gør dig til en af de bedste svømmere i verden? Alle de timer, jeg træner i vandet for
at opnå mine mål. Jeg er meget målrettet og arbejder konstant med min mentalitet. Jeg har altid
sagt til mig selv, at det folk ikke tror, jeg kan opnå, skal jeg nok vise, ikke holder stik.

Hvem er dit største sportsidol? Jeg har ikke noget sportsidol.

Interesser ved siden af sporten? Shopping - og så kan jeg godt lide at male og spise sushi :-)

Hvilken film vil du anbefale dine venner? He’s just not that into you. Det er nok lidt af en
tøse-film, men det er stadigvæk en god guide til drengene.

Hvilket land holder du mest af at rejse rundt i som turist? Italien eller USA - mest med
henblik på at shoppe.

Job/uddannelse ved siden af sportskarrieren? Jeg er gymnasieelev.

Hvilken interessant historie er endnu ikke blevet fortalt om dig? Som fire-årig, hvor jeg
startede til svømning, blev det mere til undervandssvømning end regulær svømning. Min mor
fulgte mig grinende fra tilskuerpladserne. Jeg lærte trods den mærkværdige stil at svømme. Og
efter noget tid, syntes jeg selv, at jeg var så god en svømmer, at jeg selv bad om at blive rykket
op på et bedre hold. Selvom jeg i mine barneår prøvede at snyde mig fra træning, sørgede jeg
altid for, at blive rykket hurtigt op igennem de forskellige svømmeniveauer. Mine
ambitioner fejlede ikke noget.
Det har så ført mig hertil i dag.



Mie Østergaard Nielsen

VM 2011, Shanghai, Kina

Fødselsdato: 25. september 1996.
Alder: 14 år.
Nuværende bopæl: Nørresundby.
Klub: Aalborg Svømmeklub.
Personlig træner: Eyleifur Johannesson.
VM disciplin(er): 100 m rygsvømning og 4 x 100 medley holdkap.
Debut på seniorlandshold: 2011.
Personlig hjemmeside: Ikke endnu. Er under udarbejdelse.

Fem bedste internationale resultater? Syv x Nordisk Junior Mester 2010. Bronze i 100 m
rygsvømning til Euro Meet 2011. Bronze i 800 m fri til Mare Nostrum, Canet, 2011. Guld i
henholdsvis 50 og 100 m rygsvømning ved EJM 2011. Sølv i 100 m fri ved EJM 2011. Bronze i 4 x 100
holdmedley ved EJM 2011.

Din VM-målsætning? At klare OL-kravet og sætte dansk rekord/dansk juniorrekord i 100 m
rygsvømning. (P.t. lyder den danske rekord 1.00,48 og den danske juniorrekord 1.01,69 - begge
rekorder indehaves af Louise Ørnstedt).

Hvornår startede du med at dyrke svømning? Da jeg var fire-fem år gammel.

Hvad gør dig til en af de bedste svømmere i verden? Jeg har en god træner og har god
opbakning hjemmefra.

Hvem er dit største sportsidol? Det er Lotte Friis.

Interesser ved siden af sporten? At være sammen med venner og veninder, at bage og
kokkerere, hyggeaften med søster og shopping.

Hvilken film vil du anbefale dine venner? Ikke nogen film, men derimod comedy-shows
som “Live fra Bremen”.

Hvilket land holder du mest af at rejse rundt i som turist? USA (Florida).

Job/uddannelse ved siden af sportskarrieren? Starter i niende klasse til august.

Hvilken interessant historie er endnu ikke blevet fortalt om dig? Det ved jeg ikke.

Foto: Jens StrandbergFoto: Jens Strandberg



Paulus Wildeboer
Funktion ved VM 2011: landstræner

Alder: 56 år
Daglig træner ved Dansk Svømmeunions Nationale
Trænings Center (NTC).

Tidligere internationale mesterskaber og største resultater:
Flere World Cup, EJM, EKM, EM, VKM, VM og OL.
OL: 2008, 2004, 2000, 1996, 1992.
Opnået medaljer ved flere internationale mesterskaber.

Bas Jan Stam
Funktion ved VM 2011: assisterende landstræner

Alder: 60 år
Daglig træner ved Dansk Svømmeunions Nationale
Trænings Center (NTC).

Tidligere internationale mesterskaber og største resultater:
Flere EJM, EKM, EM, VKM, VM og OL.
OL: 2004, 2000, 1996, 1992.
Opnået medaljer ved flere internationale mesterskaber.

Eyleifur Isak Johannesson
Funktion ved VM 2011: holdtræner
Alder: 40 år
Daglig træner i Aalborg Svømmeklub.

Tidligere internationale mesterskaber og største resultater:
Flere NJM, EJM, EKM, EM og VM.
Opnået medaljer ved flere internationale mesterskaber.

VM 2011, Shanghai, Kina



VM 2011, Shanghai, Kina

Lars Sørensen
Funktion ved VM 2011: elitechef og presseansvarlig
Alder: 43 år

Profession/Dagligt arbejde: elitechef i Dansk Svømmeunion.
Uddannelse: Cand. negot, MCC.

Pia Holmen Christensen
Funktion ved VM 2011: bestyrelsesrepræsentant
Alder: 47 år

Pia Holmen følger svømmerne under VM i kraft af direktørposten i
Dansk Svømmeunion. Ydermere repræsenterer Pia Holmen, sammen
med bestyrelsesmedlem Kjeld Egebo Larsen, Dansk Svømmeunions
bestyrelse under mesterskaberne.

Profession/Dagligt arbejde: direktør i Dansk Svømmeunion.
Uddannelse: Statskundskab, Århus Universitet, MPA,
Handelshøjskolen i København.

Klaus Mortensen
Funktion ved VM 2011: massør
Alder: 39 år

Jeg har siden 2008 arbejdet som massør for svømmerne i forbindelse
med deres forberedelser til både OL, VM, EM og DM. Var som massør
med det danske svømmelandshold til VM i Rom 2009 og EM i
Budapest i 2010. Jeg arbejder med svømmernes restitution og
forberedelse.

Profession/Dagligt arbejde: Massør/Manuel terapeut, egen klinik i
Græsted.
Uddannelse: Manuel terapeut, idræts-skade terapeut, massør.

Lars Johansen, sportsfysiolog, Team Danmark
Funktion ved VM 2011: restitution og testning

Stephen Fritzdorf, sportsfysiolog, Team Danmark
Funktion ved VM 2011: videoanalyse



Fri
50 m: Jeanette Ottesen  1987  00.24,62  01-08-2009  Rom, Italien
100 m: Jeanette Ottesen  1987  00.53,41  30-07-2009  Rom, Italien
200 m: Julie Hjorth-Hansen  1984  01.57,61  30-07-2009  Rom, Italien
400 m: Lotte Friis  1988  04.05,40  26-07-2009  Rom, Italien
800 m: Lotte Friis  1988  08.15,92  01-08-2009  Rom, Italien
1.500 m: Lotte Friis  1988  15.46,30  28-07-2009  Rom, Italien

Brystsvømning
50 m: Rikke Møller Pedersen  1989  00.31,10  27-07-2009  Rom, Italien
100 m: Rikke Møller Pedersen  1989  01.06.38  28-07-2009  Rom, Italien
200 m: Rikke Møller Pedersen  1989  02.23,34  30-07-2009  Rom, Italien

Butterfly
50 m: Jeanette Ottesen  1987  00.25,69  10-08-2010  Budapest, Ungarn
100 m: Jeanette Ottesen  1987  00.57,58  26-07-2009  Rom, Italien
200 m: Micha Østergaard  1987  02.07,44  29-07-2009  Rom, Italien

Rygsvømning
50 m: Louise Ørnstedt  1985  00.28,63  16-04-2003  Saint Etienne, Frankrig
100 m: Louise Ørnstedt  1985  01.00,48  26-03-2005  Odense, Danmark
200 m: Pernille Larsen  1992  02.10,27  31-07-2009  Rom, Italien

Individuel Medley
200 m: Julie Hjorth-Hansen  1984  02.09,73  27-07-2009  Rom, Italien
400 m: Julie Hjorth-Hansen  1984  04.38,20  02-08-2009  Rom, Italien

Damer Holdkapper
4x100 m  fri: Landsholdet  03.46,36  22-08-1991  Athen, Grækenland
4x200 m  fri: Landsholdet  07.55,56  30-07-2009  Rom, Italien
4x100 m  holdmedley: Landsholdet  03.58,93  01-08-2009  Rom, Italien

Danske rekorder
Senior - Langbane
Damer
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Danske rekorder
Senior - Langbane
Herrer

Fri
50 m: Jakob Andkjær  1985  00.22,36  11-04-2009  Esbjerg, Danmark
100 m: Jakob Andkjær  1985  00.49,06  07-07-2007  Aarhus, Danmark
200 m: Mads Glæsner  1988  01.46,94  09-04-2009  Esbjerg, Danmark
400 m: Mads Glæsner  1988  03.44.40  26-07-2009  Rom, Italien
800 m: Mads Glæsner  1988  07.52,18  28-07-2009  Rom, Italien
1.500 m: Mads Glæsner  1988  14.58,55  10-04-2009  Esbjerg, Danmark

Brystsvømning
50 m: Emil Klingberg  1987  00.29,02  26-06-2011  Bellahøj, Danmark
100 m: Chris Christensen  1988  01.02,41  26-07-2009  Rom, Italien
200 m: Chris Christensen  1988  02.11,41  30-07-2009  Rom, Italien

Butterfly
50 m: Jakob Andkjær  1985  00.22,93  27-07-2009  Rom, Italien
100 m: Jakob Andkjær  1985  00.52,09  10-04-2009  Esbjerg, Danmark
200 m: Benny Nielsen  1966  01.57,74  22-08-1987  Strasbourg, Frankrig

Rygsvømning
50 m: Mathias Gydesen  1988  00.25,44  11-08-2010  Budapest, Ungarn
100 m: Mathias Gydesen  1988  00.54,66  02-04-2010  Columbus, Ohio, USA
200 m: Marcus Bak  1991  02.02,31  09-04-2009  Esbjerg, Danmark

Individuel Medley
200 m: Chris Christensen  1988  02.01,62  29-07-2009  Rom, Italien
400 m: Chris Christensen  1988  04.16,78  02-08-2009  Rom, Italien

Herrer Holdkapper
4x100 m  fri: Landsholdet  03.22,86  21-08-1987  Strasbourg, Frankrig
4x200 m  fri: Landsholdet  07.19,56  23-03-2008  Eindhoven, Holland
4x100 m  holdmedley: Landsholdet  03.41,37  24-03-2008  Eindhoven, Holland
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Nationale udtagelseskrav - OL London 2012

Disciplin Distance 2012 OL-kravtid Formstabilitet 
Fri 50 00.25,27 00.25,65 
Fri 100 00.54,57 00.55,39 
Fri 200 01.58,33 02.00,10 
Fri 400 04.09,35 04.13,09 
Fri 800 08.33,84 08.41,55 
Brystsvømning 100 01.08,49 01.09,52 

Brystsvømning 200 02.26,89 02.29,09 
Butterfly 100 00.58,70 00.59,58 
Butterfly 200 02.08,95 02.10,88 
Rygsvømning 100 01.00,82 01.01,73 
Rygsvømning 200 02.10,84 02.12,80 
Individuel medley 200 02.13,36 02.15,36 
Individuel medley 400 04.41,75 04.45,98 

 

Kvinder

Disciplin Distance 2012 OL-kravtid Formstabilitet
Fri 50 00.22,11 00.22,44
Fri 100 00.48,82 00.49,55
Fri 200 01.47,82 01.49.44
Fri 400 03.48,92 03.52,35
Fri 1500 15.11,83 15.25,51
Brystsvømning 100 01.00,79 01.01,70
Brystsvømning 200 02.11,74 02.13,72
Butterfly 100 00.52,36 00.53,15
Butterfly 200 01.56,86 01.58,61
Rygsvømning 100 00.54,40 00.55,22
Rygsvømning 200 01.58,48 02.00,26
Individuel medley 200 02.00,17 02.01,97
Individuel medley 400 04.16,46 04.20,31

Mænd

(Fortsætter næste side)
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Bemærkninger:
1. Det følger af de internationale OL-krav, at OL-kvalifikationstider kun kan opnås ved FINA-godkendte OL-kvalifikationsstævner.
Sidste mulige ordinære kvalifikationsdato er 25. marts 2012.

2. For hver enkelt svømmer skal deltagelse i OL-kvalifikationsstævner skriftligt aftales med og godkendes af SVØM’s eliteafdeling.
Dette skal ske i forbindelse med sæsonstarten 2011/2012 og underskrift af aktivaftale. Når FINA’s OL-kvalifikationsstævne liste
bliver opdateret, vil datoerne for nedenstående stævner blive offentliggjort.

a. Første OL-kvalifikationsstævne er VM i Shanghai (24. - 31. juli 2011).
b. Andet OL-kvalifikationsstævne forventes at blive “sommerstævnet” for udviklingslandsholdet.
c. Tredje OL-kvalifikationsstævne forventes at blive et langbanestævne i december efter frit, men dog aftalt, valg.
d. Fjerde og sidste ordinære OL-kvalifikationsstævne bliver Danish Open 2012 (afholdes 22. – 25. marts).

3. Svømmere, der efter Danish Open 2012 endnu ikke har opnået OL-kvalifikation, vil kunne kvalificere sig til OL ved EM i maj 2012
på følgende betingelser:

a. Svømmeren skal være kvalificeret og udtaget til EM,
b. Svømmeren skal have forsøgt at opnå OL-kvalifikation ved Danish Open 2012,
c. OL-kvalifikation ved EM kan kun opnås i løb, hvor én eller ingen svømmere i forvejen har opnået OL-
kvalifikation.
d. En svømmer, der har opnået OL-kvalifikation ved at svømme under kravtiden senest ved Danish Open 2012
beholder sin OL-plads, også selvom en anden svømmer skulle opnå en bedre tid ved EM 2012 eller andet stævne
efter Danish Open 2012.

4. Hvis der er flere svømmere under kravtiden, end der er OL-pladser til rådighed, udtages svømmerne med de hurtigste tider i
kvalifikationsløbene.

5. OL-kvalifikation kan ikke opnås ved andre stævner end de ovenfor anførte godkendte kvalifikationsstævner.

6. Individuel udtagelse: Kravtiderne er lig med FINA og IOC’s internationale kravtider for OL-kvalifikation og tillader to individuelle
deltagere pr. nation under kravtiden. Opnåelse af FINA/IOC’s “invitational times” giver ikke OL-kvalifikation.

7. I helt særlige tilfælde, f.eks. under hensyntagen til “talentparagraffen”, kan Danmarks Idræts-Forbund efter indstilling fra Dansk
Svømmeunion dispensere fra de anførte kravtider, men kun i tilfælde hvor “invitational times” er opnået, og officiel invitation fra FINA
er givet.

8. Holdkapper: De 12 bedst placerede hold/nationer i hver enkelt holdkapdisciplin ved VM i Shanghai 2011 modtager en OL-
nationsplads af FINA. De resterende 4 nationspladser tildeles til de 4 hurtigste holdkaptider opnået i perioden fra VM til OL-
kvalifikationsperioden afsluttes. 16 nationer kan stille op til OL i hver holdkapdisciplin.
Såfremt det ikke lykkedes for et hold at kvalificere sig direkte ved VM, så kan holdet i den godkendte kvalifikationsperiode svømme
en tid, der er lig med eller hurtigere end 12. pladsen i den relevante holdkap ved VM. Denne tid skal samtidig være hurtig nok til at
kunne blive udtaget til en af de sidste 4 FINA godkendte nationspladser til OL.

a. Kun holdkaptider, der bliver svømmet som et hold ved FINA godkendte OL-kvalifikationsstævner, godkendes.
b. Sidste danske mulighed for som hold at kvalificere sig til en af de 4 ekstra nationspladser er EM i maj 2012.
c. Allerede OL-kvalificerede svømmere vil ikke blive formtoppet ved EM, og forventes ikke at deltage ved hele
stævnet. Eventuelle holdkapper med realistiske OL-kvalifikationsmuligheder vil blive prioriteret.
d. OL-udtagelse til holdkappen vil tilfalde de svømmere, der ved afslutningen af kvalifikationsperioden (25. marts
2012) har svømmet de hurtigste individuelle tider ved FINA godkendte kvalifikationsstævner, og dermed ikke
nødvendigvis de samme svømmere, der kvalificerede holdkappen. Dog må ingen svømmer der kun udtages til en
holdkap (altså en svømmer uden individuel kvalifikation) være mere end 1 sekund over det individuelle krav.
Hvis kvalifikation af holdkap sker ved EM, vil resultater opnået ved EM dog også tælle med ved udtagelsen af
svømmere til holdkappen.
e. FINA offentliggør efter 1. juni 2012 hvilke nationer, der modtager de sidste fire holdkap-pladser.
f. SVØM vil kun indstille en holdkap til endelig OL-udtagelse, såfremt SVØM vurderer, at det opnåede
kvalifikationskrav som minimum kan gentages ved OL.
g. Eventuelle holdkapsvømmere uden individuel kvalifikation kan ikke forvente at få mulighed for individuel
løbsdeltagelse ved OL, med mindre IOC/FINA’s “invitational time” er opnået og officiel invitation fra FINA er givet,
samt at andre danske svømmere ikke er individuelt kvalificeret i det specifikke løb.

9. Stabilitetskrav: Hvis individuel kvalifikation opnås i juli eller august 2011 eller december 2011, skal svømmeren vise formstabilitet
i perioden frem mod OL 2012. Det skal ske ved at:

a. - gentage den tid, der kvalificerede til OL, tillagt 1,5 %, ved Danish Open 2012, jfr. skemaet på side 1, samt
b. - vise fortsat positiv udvikling både via gennemførte tests og via personlig udviklingskurve.

10. OL-forberedelsesplan: For hver OL-kvalificeret svømmer udarbejder SVØM en OL-forberedelsesplan, som indeholder planlagte
og individuelt aftalte forberedelser til OL og stævnedeltagelse i perioden op til OL. Planen skal godkendes af DIF efter høring af
Team Danmark og skal følges af svømmeren. Konsekvensen af, at OL-kvalifikationsplanen ikke følges, kan blive, at en OL-
udtagelse bliver trukket tilbage.

11. Andre svømmediscipliner (vandpolo, synkronsvømning, udspring og 10 km maratonsvømning): I tilfælde af, at international
kvoteplads opnås, foretager SVØM en begrundet indstilling til DIF om OL-udtagelse.

(Fortsat fra forrige side)


