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VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2011/2012 
 
Hermed mesterskabsfolderen for sæsonen 2011/2012. Folderen indeholder de generelle regler samt alt 
om individuelle svømmemesterskaber i Dansk Svømmeunions regi.  
 
For at gøre det overskueligt er folderen opdelt i 4 hovedpunkter: 

 Generelle regler 

 Nationale mesterskaber 

 Østdanske mesterskaber 

 Vestdanske mesterskaber 
 
Som det vil fremgå af folderen, er der foretaget enkelte ændringer/tilføjelser. 
 
 Generelt: 

Afleveringsfrist for holdkapkort er nu altid 1½ time før stævne- eller afsnitsstart. Se alle ændringer på 
side 6. 
Officialregler er ændret. Se alle ændringer på side 8-9. 
Omregningstabel er ændret, og der kan omregnes både fra kort- til langbane og omvendt. 
Kun hold hvor alle svømmere har gyldigt dansk sundhedskort kan deltage i DM for Hold. 
 
Tilmeldings- og anmeldelseslister kan sammen med meget andet findes på Unionens hjemmeside 
under ”Svømning” > ”Værktøjskasse” (http://www.svoem.dk/t2w_700.asp) 
 

 Danmarks Mesterskaberne på Langbane & DJM-L: 
Svømmere, der har opnået en placering som nr. 1-10 i Vest- / Østdanske Langbane Mesterskab er 
IKKE længere automatisk kvalificerede til DM-L & DJM-L. Reglen om ret til 3 starter er fortsat 
gældende under hensyn til evt. heatbegrænsning (se side 5). 
 

 Danske Årgangsmesterskaber & Øst / Vest Årgangs Mesterskaber: 
Alle kravtider angives som kortbanetider – også selvom mesterskabet afvikles på langbane. 
Løbsprogrammet er ændret for Øst / Vest Årgangsmesterskaber gr. 1 samt for DÅM-K gr. 1. 
 

Svømmesektionen gør opmærksom på, at aldersinddeling er ændret med virkning fra 1. august 
2010 og følger nu svømmesæsonen (se side 10). Dette betyder også, at Mesterskabsfolderen 
fremadrettet vil følge svømmesæsonen. 
Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte nedenstående:

 
Danish Open, DM-L, DJM-L samt DÅM-L gr.1: 
Lise Møller 
Johannes V. Jensens Allé 18 
2000  Frederiksberg 
tlf: 36 45 71 60 eller 20 13 71 60 
E-mail: lise.m@dadlnet.dk 
 
 
 
DÅM-L gr. 2 og Østdanske mesterskaber: 
Connie Florin 
Randvolden 6 
2730  Herlev 
tlf: 44 84 44 02 
E-Mail:CF@sport.dk 

 
DM-K,  DJM-K, DÅM-K gr.1 og Vestdanske 
mesterskaber: 
Peter Møller Nielsen 
Elmsager 24 
8240  Risskov 
tlf.: 86 21 43 77 
E-Mail: pmn@privat.dk 
 
 
DM for Hold: 
Lise Møller 
Johannes V. Jensens Allé 18 
2000 Frederiksberg 
tlf: 36 45 71 60 eller 20 13 71 60 
E-Mail: lise.m@dadlnet.dk

http://www.svoem.dk/t2w_700.asp
file:///C:/Users/lise.m@dadlnet.dk
mailto:CF@sport.dk
mailto:pmn@privat.dk
mailto:lise.m@dadlnet.dk
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TERMINER/STEDER SÆSON 2011/2012 
 
 
SEPTEMBER/OKTOBER 
30. -  2. Nordisk Open Masters   Bellahøj 
28. - 30. Vestdanske Kortbane Mesterskaber  Aarhus 
28. - 30. Østdanske Kortbane Mesterskaber  Gladsaxe 
 
 
NOVEMBER 
24. - 27. Danmarks Mesterskaberne på Kortbane & DJM-K  Thisted 
 
 
DECEMBER 
 2. – 4.  Vestdanske Årgangsmesterskaber gr. 1  Aabybro  
 2. – 4.  Østdanske Årgangsmesterskaber gr. 1 - AFLYST    

 3. – 4.  Vestdanske Årgangsmesterskaber gr. 2  Esbjerg  
 3. – 4.  Østdanske Årgangsmesterskaber gr. 2  Jyllinge 
 8. - 11. Europæiske Mesterskaber på Kortbane  Szczecin (POL) 
10. - 11. Nordisk Junior Mesterskab Island (ISL) 
 
 
JANUAR 
14. Østdanske Masters Mesterskaber Hvidovre 
20. – 22. Danske Årgangs Mesterskaber på Kortbane gr. 1 Odense 
 
 

FEBRUAR 
 4. -  5. DM for Hold – Årgangsklassen Finalen Taastrup 
 4. -  5. DM for Hold – Årgangsklassen Nyborg & Haderslev 
 
 
MARTS 
  2. -  4. Vestdanske sen./jun. Langbane Mesterskaber  Hjørring 
  2. -  4. Østdanske sen./jun. Langbane Mesterskaber  Ballerup 
  3. - 10. Testevent OL   London (GBR) 
10. - 11. Danske Åbne Masters på Kortbane   Silkeborg? 
22. - 25. Danish Open   Bellahøj 
 
 
MARTS/APRIL 
31. -  1. DM for Hold - Åben klasse, Svømmeligaen  Esbjerg 
31. -  1. DM for Hold - Åben klasse, 1. Division  Jyllinge 
31. -  1. DM for Hold - Åben klasse, 2. Division  Helsingør 
31. -  1. DM for Hold - Åben klasse, 3. Division   Slagelse  
31. -  1. DM for Hold - Åben klasse, 4. Division  Flere steder 
 
 
APRIL 
28. - 29. Generalforsamling og Områdemøde for svømning  Brøndby  
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MAJ 
12.  Danske Åbne Masters på Langbane   ?? 
11. - 13. Vestdanske Årgangsmesterskaber gr. 1  Nyborg 
11. - 13. Østdanske Årgangsmesterskaber gr. 1  ?? 
11. - 13. Vestdanske Årgangsmesterskaber gr. 2  Herning 
11. - 13. Østdanske Årgangsmesterskaber gr. 2  Greve 
21. - 27. Europæiske Mesterskaber på Langbane  Antwerpen (BEL) 
 
 
JUNI 
  3. - 17. VM Masters   Riccione (ITA) 
15. - 17. Danske Årgangs Mesterskaber på Langbane gr. 2  Bellahøj 
 
 
JULI 
  4. -  8. Europæiske Junior Mesterskaber  Antwerpen (BEL) 
  7. -  8. Nordisk Årgangs Mesterskab  ?? (DEN) 
10. - 15. DM på Langbane & DJM-L & DÅM-L gr. 1  Bellahøj 
 
 
JULI/AUGUST 
28. -  5. Olympiske Lege   London (GBR) 
 
  



 

 5 

 

GENERELLE BESTEMMELSER 
 
KVALIFIKATIONSPERIODE: 
Kvalifikationsperioden kan ses under omtalen af de enkelte mesterskaber. Perioden er mindst 1 år. 
 
 
KVALIFIKATION: 
De nøjagtige kravtider er anført under omtalen af de enkelte mesterskaber. 
 
Bemærk: Man kan nu omregne både en kortbanetid til en langbanetid og en langbanetid til en 
kortbanetid. Vedr. omregning af tider også opnået på yards – se side 11 ”Omregningstabeller”. 
 
 
ANMELDELSE: 
Anmeldelsesproceduren fastsættes af Svømmesektionen. Svømmerens licensnummer skal fremgå 
af anmeldelsen. 
Anmelderen er ansvarlig for rigtigheden af de angivne tider og øvrige oplysninger. Der må kun 
anvendes tider fra officielle stævner. Bedste tid inden for kvalifikationsperioden SKAL anvendes, uanset 
om den er opnået på kort- eller langbane. 
Holdkapper anmeldes enten med estimeret tid eller med en tidligere opnået tid. Ved stor forskel 
mellem en estimeret tid og en tidligere opnået tid, skal den estimerede tid begrundes. 
 
Anmeldelsestider skal fremgå af Dansk Svømmeunions database (Octo Statistik). Forkerte tider kan 
rettes, hvis der er tider i databasen. 
Ved ikke dokumenterbare anmeldelsestider idømmes foreningen en bøde lig med anmeldelsesgebyret.  
Ukorrekt udformede anmeldelser kan returneres til anmelderen. Dette gælder også anmeldelser uden 
licensnummer. 
 
De officielle blanketter: Anmeldelsesliste, tilmeldingsliste og afmeldingsliste findes nu alle til download 
på Unionens hjemmeside under ”Svømning” > ”Værktøjskasse” (http://www.svoem.dk/t2w_700.asp) 
 
Svømmesektionen kan tillade at udenlandske svømmere deltagere uden for konkurrence i mesterskaber 
i denne folder. Danish Open er dog åbent for alle nationaliteter. 
 
 
PROCEDURE FOR TILMELDING / ANMELDELSE: 
Bemærk – der kan tilmeldes på 2 måder: 
 
1. På e-mail vedhæftet anmeldelsesfil til indlæsning i Wingrodan 

 For svømmere, der anmeldes DM-K, fordi de har opnået en placering som nr. 1-10 i Vest-/ 
Østdanske Kortbane Mesterskab ELLER ved alle mesterskaber svømmere, som er berettiget 
til deltagelse i op til tre individuelle løb, fordi de har opnået én eller to kravtider, foregår 
anmeldelse ved, at oplysninger om svømmerens licensnummer, navn, årgang, ønskede løb 
samt bedste opnåede tid(er) indenfor kravtidsperioden oplyses i e-mailen. 
 

Den tilmeldende klub er ansvarlig for, at der rettidigt fremsendes  
 Oplysninger om antal starter – både individuelt og hold. 
 Oplysning om antal kvindelige og mandlige svømmere. 
 Oplysning om navn(e) og uddannelse (modul) af officials. 
 Oplysning om kontaktperson – navn, adresse, tlf. samt evt. e-mail. 
 

Ovenstående vedhæftes anmeldelsesfil til indlæsning i Wingrodan. 

  

http://www.svoem.dk/t2w_700.asp
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Den tilmeldende klub er selv ansvarlig for, at kvittering er modtaget senest 24 timer efter 
anmeldelsesfristens udløb. 
 
2. På Dansk Svømmeunions anmeldelsesliste vedlagt Dansk Svømmeunions tilmeldingsliste. 

 
Begge lister kan downloades fra Unionens hjemmeside under ”Svømning” > ”Værktøjskasse” 
(http://www.svoem.dk/t2w_700.asp) 
 
Husk – navn og uddannelse (modul) på official(s) ved 15 tilmeldte starter eller derover. Ved 
mastersmesterskaber skal der altid stilles official. 
 
 
MESTERSKABSGEBYR: 
Mesterskabsgebyret for DJM-K/DM-K og DÅM-L gr. 1/DJM-L/DM-L er 29,- kr. og for DÅM-K gr. 1/DÅM 
gr. 2 18,- kr. pr. start, både individuelt og i holdkap. 
Gebyret opkræves for at sikre en rimelig forplejning af officials samt til dækning af andre relevante 
omkostninger i forbindelse med afvikling af nationale mesterskaber. 
Mesterskabsgebyret for Øst- og Vestdanske mesterskaber er kr. 8, - pr. individuel start. 
Mesterskabsgebyret tilfalder ubeskåret den arrangerende klub til dækning af officialbespisning samt 
andre arrangørudgifter. 
 
 
EFTERANMELDELSE: 
Efteranmeldelse kan finde sted indtil 48 timer før mesterskabsarrangementets første start. Der kan kun 
efteranmeldes med tider opnået i den normale kvalifikationsperiode. 
Ved mastersmesterskaber betragtes det som en efteranmeldelse, hvis et hold efter startlistens 
offentliggørelse og indtil 1½ time før stævne start ændrer holdsammensætningen således, at holdets 
aldersgruppe ændres. 
 

 
ANMELDELSES- OG BØDEGEBYR: 
Anmeldelsesgebyret fastsættes for hvert enkelt mesterskab af Svømmesektionen og opkræves af 
Dansk Svømmeunion. Anmeldelsesgebyret refunderes ikke. 
Anmeldelsesgebyret forhøjes med 20,- kr. pr. start ved anvendelse af anmeldelsesliste som eneste form 
eller ved fejl i elektronisk anmeldelse. 
Efteranmeldelsesgebyret udgør 10 gange anmeldelsesgebyret. 
 
En anmeldt deltagers udeblivelse fra start uden afbud medfører bødegebyr på 10 gange det individuelle 
anmeldelsesgebyr. En anmeldt holds udeblivelse fra start uden afbud medfører bødegebyr på 5 gange 
anmeldelsesgebyret for holdkap. Hvis et hold udebliver fra DM for Hold, idømmes foreningen en bøde 
lig med anmeldelsesgebyret for DM for Hold. 
 
En deltager eller et hold, der overskrider den for det enkelte løb ved arrangementet anførte kravtid, skal 
kunne dokumentere, at vedkommende har opnået anmeldte tid ved et officielt stævne inden for 
kvalifikationsperioden. I modsat fald idømmes foreningen en bøde på 15 gange anmeldelsesgebyret. 
Ved eventuel diskvalifikation opkræves ikke bøde. 
 
Nødvendig dokumentation skal af foreningerne tilsendes Unionen senest 1 måned efter arrangementet, 
undtagen hvis anmeldelserne er påført dato for opnåelse af den anmeldte tid og, tiden fremgår af Dansk 
Svømmeunions database. 
Den anmeldende forening er ansvarlig for indbetaling af anmeldelses- og eventuelt bødegebyr, som 
opkræves af Dansk Svømmeunion. 
 

http://www.svoem.dk/t2w_700.asp
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AFMELDING: 
Afmelding til indledende løb samt løb med direkte finaler skal foretages skriftligt senest 1½ time før 
hvert stævneafsnits start.  
 
Hvis en deltager beviseligt er blevet skadet/syg efter denne afmeldingsfrist, kan deltageren afmeldes for 
hele den pågældende dag, såfremt overdommeren accepterer dette. 
 
I alle konkurrencer skal en individuel deltager eller et hold, som ikke ønsker at deltage i en finale, hvortil 
man har kvalificeret sig, foretage en skriftlig afmelding senest tredive (30) minutter efter 
offentliggørelsen af resultatlisten for det enkelte løb. 
 
Blanketter til afmelding udleveres i sekretariatet. I modsat fald betragtes det som en udeblivelse uden 
grund, og man pålignes en bøde svarende til 10 gange anmeldelsesgebyret. 
 
 
 
HOLDKAP / AFLEVERING AF HOLDKAPKORT: 
Holdkapkort indeholdende navne og årgang på de svømmere (i startrækkefølge), som skal starte i 
holdkapsvømning, skal for alle mesterskaber afleveres 1½ time før stævnestart (den pågældende 
dag) for finaler ligeledes 1½ time før, det finaleafsnit hvori holdkapsvømningen foregår. Den 
officielle tid afgøres af tiden på et af stævnesekretæren udpeget konkret ur. 
Holdkapkort betragtes som rettidigt indleveret, såfremt en repræsentant for en given forening er i 
sekretariatet før den officielle tidsfrists udløb og enten har påbegyndt udfyldelsen af holdkapkort eller 
venter i kø på at aflevere allerede udfyldte kort. 
Holdkapkort kan også sendes via E-mail til mesterskabets sagsbehandler indtil 48 timer før 
mesterskabets første stævnestart. Den tilmeldende klub er selv ansvarlig for, at kvittering er modtaget 
senest 24 timer efter. 
Såfremt et tilmeldt hold ikke har afleveret holdkapkort rettidigt og fortsat ønsker at deltage i den 
pågældende holdkapsvømning, kan dette ske mod betaling af en afgift på 10 gange 
anmeldelsesgebyret under forudsætning af, at sekretariatet har modtaget holdkapkortet senest 
½ time før det pågældende stævneafsnits start. 
 
I holdkapløb, kan der efter afleveringsfristen for holdkapkort, indsættes en anden svømmer indtil ½ time 
før løbet afvikles, hvis en deltager synligt / beviseligt er blevet skadet / syg under stævnet. Den 
svømmer, der indsættes som erstatning, skal indsættes på den skadede / syge svømmers plads. Den 
indsatte svømmer kan – i tilfælde hvor klubben / startfællesskabet har flere hold tilmeldt i samme løb – 
flyttes fra et lavere rangerende hold, såfremt dette hold ikke allerede har afsluttet pågældende løb. I de 
tilfælde, hvor en svømmer flyttes fra f.eks. 2. holdet til 1. holdet, kan indsætning af anden svømmer på 
2. holdet ske på samme måde som forud beskrevet. Ved DM-H skal, reglerne om maksimalt antal 
tilladte starter uændret overholdes. 
 
 
 
PAUSER: 
* Mener arrangørerne, i samarbejde med overdommeren, at der er behov for indlagte pauser, kan 
dette ske ved offentliggørelse senest på ledermødet før stævneafsnittet. Behov kan f.eks. være langt 
stævneafsnit eller kort tid mellem 2 løb for samme gruppe svømmere. 
 
* Der kan indlægges pauser til brug for afsvømning ved nationale mesterskaber. 
 
 
 
START OG OMSVØMNING: 
* Alle mesterskaber afvikles med én start. 
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* Ved alle mesterskaber i denne folder - fraset Masters mesterskaber samt hvor det eller de sidste heat 
udgør finalen for årgangs- eller juniorsvømmere - anvendes flyvende start i indledende afsnit samt i løb 
med direkte finaler.  
 
* Anvendelsen af flyvende start kan efter ønske fra deltagerne samt efter overdommerens skøn 
frafaldes. Hvis der ikke anvendes flyvende start skal dette meddeles på holdledermødet. 
 
* Omsvømning foregår normalt tidligst 1 time efter afslutningen af indledende heats. Der kan i det 
konkrete tilfælde aftales et andet omsvømningstidspunkt. 
 
 
TIME TRAILS: 
Time trails kan ikke afvikles i forbindelse med mesterskaber i Dansk Svømmeunions regi. Det vil sige, at 
der ikke vil blive afviklet løb, udover de programsatte. 
 
 
STARTLISTE/PROGRAM/TIDSPLANER: 
Ved mesterskaber i Dansk Svømmeunions regi, vil der på Dansk Svømmeunions hjemmesider blive lagt 
en startliste med alle deltageres anmeldelser i de forskellige løb. Startlister findes i menupunktet 
”Aktivitetskalender” under det enkelte mesterskab. Startlister udsendes ikke. 
 
Et endeligt stævneprogram vil blive udarbejdet på stævnedagen. 
 
Alle offentliggjorte tidsplaner er vejledende. 
 
 
OFFICIALS VED MESTERSKABER I DENNE FOLDER: 
Masters mesterskaber: 
Officials ved Masters mesterskaber kan være aktive deltagere i det eller de stævneafsnit, de ikke 
fungerer som officials. 
Ved Masters Mesterskaber skal foreninger med mindre en 10 starter stille 1 official i mindst ét 
stævneafsnit. 
Ved 10 tilmeldte starter eller derover pålægges den enkelte forening at stille med 1 official under hele 
mesterskabet. Samme pligt pålægges desuden startfællesskaber med 10 eller flere holdkapstarter. 
Ved 20 starter eller derover skal official være dommeruddannet. 
Ved 50 starter eller derover skal den enkelte forening stille med 2 officials, hvoraf den ene skal være 
dommeruddannet. 
 
Øvrige mesterskaber: 
Officials ved øvrige mesterskaber kan være aktive deltagere på den eller de dage, de ikke fungerer som 
officials. 
 
Ved DM-L, DM-K samt Danish Open skal den/de tilmeldte officials være dommeruddannede. 
 
Ved 15 tilmeldte starter eller derover pålægges den enkelte forening at stille med 1 official under hele 
mesterskabet. Ved DM-L, DM-K samt Danish Open skal official være dommeruddannet. 
Ved 20 starter eller derover skal official – uanset mesterskab - være dommeruddannet.. 
Ved 50 starter eller derover skal der enten anmeldes 1 official med modul 4 (ledende tidtager og 
ledende måldommer) eller 2 officials, hvoraf den ene skal være dommeruddannet. Bemærk dog de 
særlige forhold ved DM-L, DM-K og Danish Open beskrevet ovenfor. 
Ved 80 starter eller derover skal der enten anmeldes 2 dommeruddannede official heraf mindst 1 
med modul 4 (ledende tidtager og ledende måldommer) eller 3 officials, hvoraf mindst 2 skal være 
dommeruddannet. Bemærk dog de særlige forhold ved DM-L, DM-K og Danish Open beskrevet ovenfor. 
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Generelt: 
Navn og uddannelse (modul) på official skal sammen med tilmeldingslisten fremsendes til 
sagsbehandleren for mesterskabet. 
 
Der vil i videst mulig omfang blive taget hensyn til geografiske forhold samt deltagerantal, ved udvælgel-
sen af officials. Er klubbens tilmeldte official ikke opført på officiallisten skal vedkommende ikke fungere 
ved mesterskabet. 
 
For alle mesterskaber i denne folder (undtagen Danske Åbne Masters) lægges officiallisten på 
Dansk Svømmeunions internetsider. 
 
Såfremt der ikke bliver fremsendt navne på officials betids, vil foreningen blive kontaktet om den/de 
manglende officials. Såfremt der herefter ikke stilles officials, idømmes foreningen en bøde på 1.000,- 
kr. pr. manglende official pr. dag. Dette gælder også ved manglende fremmøde på stævnedagen. For 
masters mesterskaber gælder, at klubber, der ikke stiller den/de krævede official, udelukkes fra 
mesterskabet. 
 
Bøden tilfalder lokalarrangøren, såfremt denne sørger for en afløser. 
 
 
LAST CALL ROOM: 
Ved DM på såvel langbane som kortbane samt ved Danish Open etableres et ”Last call room” under 
finaleafsnittene. ”Last call room” er enten et lokale eller et tydeligt markeret og afgrænset område. 
Afgrænsning kan være et ”telt” eller lignende. 
Deltagerne i et løb i finaleafsnit skal møde i “Last call room” 15 minutter før indmarch til det pågældende 
løb. Den uddelte tidsplan anvendes som udgangspunkt. 
Hvis der er markant forsinkelse af stævneafviklingen i forhold til den uddelte tidsplan, skal fremmøde 
ske 15 minutter før det forventede tidspunkt for indmarch. 
Hvis stævneafvikling er hurtigere end anført i tidsplanen, accepteres senere fremmøde (svarende til 
tidsforskellen). 
 
Såfremt en svømmer har to løb så tæt på hinanden, at afsvømning efter det første løb hindrer 
tilstedeværelse i ”Last call room” i alle eller dele af de 15 minutter, giver svømmeren besked om dette 
ved første registrering i ”Last call room”. Svømmeren skal deltage i indmarch for alle sine løb. Eneste 
grund til ikke at deltage i indmarch er samtidig deltagelse i præmieindmarch. 
 
Såfremt en svømmer ikke møder op i ”Last call room” gives første gang en påtale /advarsel, og 
svømmeren får lov at deltage i løbet. Gentagelse medfører udelukkelse for det pågældende løb samt 
idømmelse af bøde svarende til manglende fremmøde. 
 
 
TEKNISK MØDE: 
Ved DM på såvel langbane som kortbane samt ved Danish Open afholdes teknisk møde aftenen før 
mesterskabet starter. Teknisk møde erstatter holdledermøde om morgenen for mesterskabets start. 
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ÅRGANGSKRITERIER FOR MESTERSKABER I PERIODEN 1. SEPTEMBER 2011 – 31. 
AUGUST 2012: 
 
        Piger/damer Drenge/herrer 
 
Senior       årg. 95/ældre årg. 93/ældre 
 
 
Junior       årg. 96 og 97 årg. 94 og 95 
 
 
Årgangsgruppe1   ældste gr. årg. 98  årg. 96 
      yngste gr. årg. 99  årg. 97 
       
 
 
Årgangsgruppe 2   ældste gr. årg. 00  årg. 98 
      yngste gr.  årg. 01/yngre årg. 99/yngre 
       
 
 
 
 
ÅRGANGSKRITERIER FOR MESTERSKABER I PERIODEN 1. SEPTEMBER 2012 – 31. 
AUGUST 2013: 
 
        Piger/damer Drenge/herrer 
 
Senior       årg. 96/ældre årg. 94/ældre 
 
 
Junior       årg. 97 og 98 årg. 95 og 96 
 
 
Årgangsgruppe 1   ældste gr. årg. 99  årg. 97 
      yngste gr. årg. 00  årg. 98 
       
 
 
Årgangsgruppe 2   ældste gr. årg. 01  årg. 99 
      yngste gr.  årg. 02/yngre årg. 00/yngre 
       
 
 
ALDERSKRITERIER FOR MASTERS I PERIODEN 1. SEPTEMBER – 31. DECEMBER 2011: 
 
Svømmere der er eller fylder 20 år i perioden. 
 
 
ALDERSKRITERIER FOR MASTERS I PERIODEN 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2012: 
 
Svømmere der er eller fylder 20 år i perioden. 
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REGLER FOR UDLÆNDINGES START 
 
DIF’S GENERELLE REGLER 
 
Deltagelse i konkurrencer om individuelle- og holdmesterskaber er, bortset fra de i Danmarks Idræts 
Forbunds love § 7, stk. 6, omhandlende udelukkelsestilfælde - åben for: 
 

 1. Medlemmer af foreninger under vedkommende specialforbund i henhold til de af special- 
  forbundet fastsatte bestemmelser. 
 
 2. Medlemmer af foreninger under de øvrige specialforbund i henhold til det arrangerende  
  specialforbunds bestemmelser. 
 
For at Danmarks Idræts Forbunds Danmarksmesterskaber kan afholdes, kræves, at der i enhver 
konkurrence (såvel individuelle mesterskaber som holdmesterskaber) er mindst fem danske individuelle 
deltagere/tre hold. Det enkelte specialforbund kan dog dispensere herfra, dog ikke mere end to på 
hinanden følgende år. 
Dispensationen kan herudover gives af Danmarks Idræts Forbunds bestyrelse. 
 
I omtalen af et anerkendt Danmarksmesterskab skal formuleringen “Danmarks Idræts Forbunds 
Danmarksmesterskab” indgå. Formuleringen må ikke anvendes i forbindelse med unionsmester-skaber. 
 
 

DIF/Dansk Svømmeunions DANMARKS MESTERSKABER & Dansk Svømmeunions EGNE 
MESTERSKABER. 
 
Ud fra DIFs generelle grundregler har Dansk Svømmeunion ansøgt DIF og fået godkendelse af, at der i 
de af Dansk Svømmeunion udskrevne og af DIF godkendte Danmarksmesterskaber samt Dansk 
Svømmeunions egne mesterskaber, individuelt og for hold (herunder DMH), kan deltage: 
 
A. danske statsborgere, der er medlem af en forening under Dansk Svømmeunion. 
 
B. EU-borgere samt borgere i lande med associeringsaftale med EU, der har været medlem af  
     ansøgende forening under Dansk Svømmeunion i mindst 30 dage. 
 
C. andre statsborgere, herunder statsløse personer, der 
 
   1) har haft mindst 30 dages fast ophold i Danmark. 
   2) har været medlem af den ansøgende forening under Dansk Svømmeunion i 
       mindst 30 dage. 
 
Bemærk: 
Svømmere, der tilhører gruppe C, skal, for at opnå tilladelse til start i DM-konkurrencer, indsende 
ansøgning derom til Dansk Svømmeunion senest 1 måned før første start. 
 
Titlen Danmarksmester kan ved DM-L og DM-K kun opnås af personer tilhørende gruppe A samt af 
personer tilhørende gruppe B og C, såfremt de har gældende dansk sundhedskort. Dette gælder både 
individuelle løb som holdkap. 
Titlen Danmarksmester kan ved DM-H kun opnås af foreninger under Dansk Svømmeunion, hvor 
alle holdets svømmere har gyldigt dansk sundhedskort. Svømmere, der er danske statsborgere 
og midlertidigt har forladt deres danske klub for at studere eller træne i udlandet, kan søge 
dispensation for kravet om gyldigt dansk sundhedskort. 



 

 12 

OMREGNINGSTABELLER 
 

FRA KORTBANETID TIL LANGBANETID OG OMVENDT 

 

HERRER DISCIPLIN DAMER 

 0.80 SEK. 50 M FRI  0.60 SEK. 

 1.60 SEK. 100 M FRI  1.20 SEK. 

 3.20 SEK. 200 M FRI  2.40 SEK. 

 6.40 SEK. 400 M FRI  4.80 SEK. 

12.80 SEK. 800 M FRI 9.60 SEK. 

24.00 SEK. 1500 M FRI 18.00 SEK. 

  0.70 SEK. 50 M BUTTERFLY   0.50 SEK. 

  1.40 SEK. 100 M BUTTERFLY   1.00 SEK. 

  2.80 SEK. 200 M BUTTERFLY   2.00 SEK. 

1.50 SEK. 50 M RYGSVØMNING 1.25 SEK. 

  3.00 SEK.  100 M RYGSVØMNING   2.50 SEK.  

  6.00 SEK. 200 M RYGSVØMNING   5.00 SEK. 

  1.35 SEK. 50 M BRYSTSVØMNING   1.10 SEK. 

  2.70 SEK. 100 M BRYSTSVØMNING   2.20 SEK. 

  5.40 SEK. 200 M BRYSTSVØMNING   4.40 SEK. 

  4.20 SEK. 200 M INDV. MEDLEY   3.20 SEK. 

  8.40 SEK. 400 M INDV. MEDLEY   6.40 SEK. 

3.20 SEK. 4 x 50 M FRI 2.40 SEK. 

6.40 SEK. 4 x 100 M FRI 4.80 SEK. 

12.80 SEK. 4 x 200 M FRI 9.60 SEK. 

4.35 SEK. 4 X 50 M HOLDMEDLEY 3.45 SEK. 

  8.70 SEK. 4 x 100 M HOLDMEDLEY   6.90 SEK. 

 
 
 
 
OMREGNING AF TIDER OPNÅET PÅ YARDS TIL KORTBANETID: 
Den enkelte klub skal selv beregne tiden efter følgende formel:    tid (25m) = 1,11 x tid (yards) 
 
Dokumentation (resultatliste el. lign.) for den opnåede tid på yards skal vedlægges anmeldelsen. 
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DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) 

& 

DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) 
 

DEN 24. – 27. NOVEMBER  2011 
 

THISTED Hallen 
Lerpyttervej 50, 7700  Thisted 

 
DELTAGELSE: 
DM-K: I indledende heat skal deltagende damer være født i 1995 eller tidligere og deltagende  
 herrer i 1993 eller tidligere.  
 I 800 m og 1500 m fri samt i holdkapper er der ingen aldersbegrænsning. 
DJM-K: Deltagende piger skal være født i 1996 eller senere. 
 Deltagende drenge skal være født i 1994 eller senere. 
 
Medaljetagere skal på forlangende af overdommer eller stævneledelse kunne forevise gyldigt 
dansk sundhedskort. 
 
LØBSPROGRAM/KRAVTIDER: 
NB!! For at sikre korrekt afvikling af dette mesterskab er GR-filen til brug for anmeldelse 
fremdateret.  
 
1. Afsnit: Torsdag den 24. november, klokken 09.30 – DJM-K & indl. DM-K 

25 m

Løb 1 100 m indv. medley piger DJM-K 1.11.49

100 m indv. medley damer indl. 1.10.09

2 100 m indv. medley drenge DJM-K 1.04.29

100 m indv. medley herrer indl. 1.03.29

3 800 m fri damer 9.18.09

4 100 m rygsvømning drenge DJM-K 1.02.09

100 m rygsvømning herrer indl. 1.01.69

5 100 m rygsvømning piger DJM-K 1.10.09

100 m rygsvømning damer indl. 1.08.09

6 400 m fri drenge DJM-K 4.18.09

400 m fri herrer indl. 4.12.99

7 50 m fri piger DJM-K 0.28.59

50 m fri damer indl. 0.28.09

8 50 m fri drenge DJM-K 0.25.79

50 m fri herrer indl. 0.24.99

9 200 m brystsvømning piger DJM-K 2.48.59

200 m brystsvømning damer indl. 2.44.59

10 200 m brystsvømning drenge DJM-K 2.31.99

200 m brystsvømning herrer indl. 2.29.49

11 4 x  100 m fri damer direkte finale

12 4 x  100 m fri herrer direkte finale

Kravtid

 
 

Holdkapkort til 1. afsnit afleveres senest torsdag kl. 08.00 (evt. afmeldinger afleveres senest onsdag ved 
teknisk møde). 
Evt. afmeldinger til løb 3 – 800 m fri svømning damer – skal afleveres senest onsdag ved teknisk møde. 
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2. Afsnit: Torsdag den 24. november, klokken 17.30 –  finaler DM-K 
 

Løb 1 100 m indv. medley damer A og B finale

2 100 m indv. medley herrer A og B finale

3 800 m fri damer hurtigste heat

4 100 m rygsvømning herrer A og B finale

5 100 m rygsvømning damer A og B finale

6 400 m fri herrer A finale

7 50 m fri damer A og B finale

8 50 m fri herrer A og B finale

9 200 m brystsvømning damer A og B finale

10 200 m brystsvømning herrer A og B finale

11 4 x  100 m fri damer hurtigste heat

12 4 x  100 m fri herrer hurtigste heat

Præmieoverrækkelse løb 1 - 5

Præmieoverrækkelse løb 6 - 10

Præmieoverrækkelse løb 11 - 12

Pause 10 minutter

 
 

Holdkapkort til 2. afsnit afleveres senest torsdag kl. 16.00 (evt. afmeldinger afleveres senest onsdag ved 
teknisk møde). 
Evt. afmeldinger til løb 15 – 800 m fri svømning herrer – skal afleveres senest kl. 16.30 torsdag. 
 
 
3. Afsnit: Fredag den 25. november, klokken 09.30 – DJM-K & indl. DM-K 
 

25 m

Løb 13 200 m indv. Medley drenge DJM-K 2.18.79

200 m indv. Medley herrer indl. 2.16.29

14 200 m indv. Medley piger DJM-K 2.32.99

200 m indv. Medley damer indl. 2.31.69

15 800 m fri herrer 8.40.99

16 400 m fri piger DJM-K 4.37.49

400 m fri damer indl. 4.32.59

17 50 m butterfly drenge DJM-K 0.27.49

50 m butterfly herrer indl. 0.27.29

18 50 m butterfly piger DJM-K 0.31.39

50 m butterfly damer indl. 0.30.69

19 100 m brystsvømning drenge DJM-K 1.09.79

100 m brystsvømning herrer indl. 1.08.79

20 100 m brystsvømning piger DJM-K 1.18.39

100 m brystsvømning damer indl. 1.17.49

21 50 m rygsvømning drenge DJM-K 0.29.59

50 m rygsvømning herrer indl. 0.28.99

22 200 m rygsvømning piger DJM-K 2.29.89

200 m rygsvømning damer indl. 2.24.89

23 200 m fri drenge DJM-K 1.59.29

200 m fri herrer indl. 1.58.09

24 4 x 50 m holdmedley damer direkte finale

25 4 x 50 m holdmedley herrer direkte finale

Kravtid

 
 

Holdkapkort til 3. afsnit afleveres senest fredag kl. 08.00 (evt. afmeldinger afleveres senest torsdag kl. 
16.30).  
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4. Afsnit: Fredag den 25. november, klokken 17.30 – finaler DM-K 
 
 

Løb 13 200 m indv. Medley herrer A og B finale

14 200 m indv. Medley damer A og B finale

15 800 m fri herrer hurtigste heat

16 400 m fri damer A finale

17 50 m butterfly herrer A og B finale

18 50 m butterfly damer A og B finale

19 100 m brystsvømning herrer A og B finale

20 100 m brystsvømning damer A og B finale

21 50 m rygsvømning herrer A og B finale

22 200 m rygsvømning damer A og B finale

23 200 m fri herrer A og B finale

24 4 x 50 m holdmedley damer hurtigste heat

25 4 x 50 m holdmedley herrer hurtigste heat

Præmieoverrækkelse løb 13 - 18

Præmieoverrækkelse løb 19 - 23

Præmieoverrækkelse løb 24 - 25

Pause 10 minutter

 
 

Holdkapkort til 4. afsnit afleveres senest fredag kl. 16.00 (evt. afmeldinger afleveres senest torsdag kl. 
16.30). 
Evt. afmeldinger til løb 28 – 1500 m fri svømning damer – skal afleveres senest kl. 16.30 fredag. 
 

 
 
 
5. Afsnit: Lørdag den 26. november, klokken 09.30 – DJM-K & indl. DM-K 
 
 

25 m

Løb 26  200 m butterfly piger DJM-K 2.34.59

 200 m butterfly damer indl. 2.33.09

27  200 m butterfly drenge DJM-K 2.17.59

 200 m butterfly herrer indl. 2.13.89

28 1500 m fri damer 18.10.39

29 100 m fri drenge DJM-K 0.54.29

100 m fri herrer indl. 0.53.59

30 100 m fri piger DJM-K 1.01.09

100 m fri damer indl. 1.00.29

31 50 m brystsvømning drenge DJM-K 0.31.99

50 m brystsvømning herrer indl. 0.31.79

32 50 m brystsvømning piger DJM-K 0.36.59

50 m brystsvømning damer indl. 0.35.99

33 400 m indv. medley drenge DJM-K 4.55.99

400 m indv. medley herrer indl. 4.50.99

34 4 x 200 m fri damer direkte finale

35 4 x 200 m fri herrer direkte finale

Kravtid

 
 

Holdkapkort til 5. afsnit afleveres senest lørdag kl. 08.00 (evt. afmeldinger afleveres senest fredag kl. 
16.30). 
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6. Afsnit: Lørdag den 26. november, klokken 17.30 – finaler DM-K 
 

Løb 26  200 m butterfly damer A + B finale

27  200 m butterfly herrer A + B finale

28 1500 m fri damer hurtigste heat

29 100 m fri herrer A + B finale

30 100 m fri damer A + B finale

31 50 m brystsvømning herrer A + B finale

32 50 m brystsvømning damer A + B finale

33 400 m indv. medley herrer A finale

34 4 x 200 m fri damer hurtigste heat

35 4 x 200 m fri herrer hurtigste heat

Præmieoverrækkelse løb 26 - 30

Præmieoverrækkelse løb 31 - 33

Pause 10 minutter

Præmieoverrækkelse løb 34 - 35  
 

Holdkapkort til 6. afsnit afleveres senest lørdag kl. 16.00 (evt. afmeldinger afleveres senest fredag kl. 
16.30).  
Evt. afmeldinger til løb 39 – 1500 m fri svømning herrer – skal afleveres senest kl. 16.30 lørdag. 
 

 
 
 
 
 
7. Afsnit: Søndag den 27. november, klokken 09.30 – DJM-K & indl. DM-K 
 

25 m

Løb 36 4 x 50 fri damer direkte finale

37 4 x 50 fri herrer direkte finale

38 200 m fri piger DJM-K 2.10.59

200 m fri damer indl. 2.10.09

39 1500 m fri herrer 16.40.99

40 50 m rygsvømning piger DJM-K 0.33.09

50 m rygsvømning damer indl. 0.32.29

41 200 m rygsvømning drenge DJM-K 2.18.09

200 m rygsvømning herrer indl. 2.13.89

42 100 m butterfly piger DJM-K 1.09.19

100 m butterfly damer indl. 1.07.59

43 100 m butterfly drenge DJM-K 1.01.19

100 m butterfly herrer indl. 0.58.99

44 400 m indv. medley piger DJM-K 5.22.79

400 m indv. medley damer indl. 5.17.69

45 4 x 100 m holdmedley herrer direkte finale

46 4 x 100 m holdmedley damer direkte finale

Pause 10 minutter

Kravtid

 
 

Holdkapkort til 7. afsnit afleveres senest søndag kl. 08.00 (evt. afmeldinger afleveres senest lørdag kl. 
16.30). 
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8. Afsnit: Søndag den 27. november klokken 17.00 – finaler DM-K 
 

Løb 36 4 x 50 fri damer hurtigste heat

37 4 x 50 fri herrer hurtigste heat

38 200 m fri damer A og B finale

39 1500 m fri herrer hurtigste heat

40 50 m rygsvømning damer A og B finale

41 200 m rygsvømning herrer A og B finale

42 100 m butterfly damer A og B finale

43 100 m butterfly herrer A og B finale

44 400 m indv. medley damer A finale

45 4 x 100 m holdmedley herrer hurtigste heat

46 4 x 100 m holdmedley damer hurtigste heat

Pause 10 minutter

Pause 10 minutter

Præmieoverrækkelse løb 36 - 40

Præmieoverrækkelse løb 41 - 44

Præmieoverrækkelse løb 45 - 46  
 
Holdkapkort til 8. afsnit afleveres senest søndag kl. 15.30 (evt. afmeldinger afleveres senest lørdag kl. 
16.30). 
 
 
 
AFVIKLING DM-K: 

 DM-K kan afvikles på 6 eller 8 baner. 
 Alle løb, med undtagelse af 800 m og 1500 m fri samt holdkapper, har indledende heats. 

 Alle individuelle løb på 50 m, 100 m og 200 m svømmes med A og B finale. A finalen udgøres af de 
svømmere, der har opnået en af de seks/otte bedste tider når indledende heats og DJM-K 
sammenlægges. B finalen udgøres af de følgende seks/otte bedst placerede svømmere. 

 Alle individuelle løb på 400 m svømmes kun med A finale og der medtages max. deltagere 
svarende til 3 heat pr. løb for henholdsvis junior- og seniorsvømmere. Tomme baner i en 
aldersgruppe kan besættes med evt. overskydende deltagere i den anden aldersgruppe.  
Finalen udgøres af de svømmere, der har opnået en af de seks/otte bedste tider når indledende 
heats og DJM-K sammenlægges. 

 Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme tid blandt A - eller B-finaledeltagere, afgøres 
svømmernes indbyrdes placering ved lodtrækning. 

 Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme nr. i rækkefølgen – f.eks. som sidste A-
finaledeltager og første B-finaledeltager – afgøres svømmernes indbyrdes placering ved 
omsvømning. Hvor det er teknisk muligt følges de almindelige regler for omsvømning. I øvrige 
tilfælde placeres omsvømning mest hensigtsmæssigt. 

 800 m og 1500 m fri afvikles med bedste heat i finaleafsnit. Der medtages max. svømmere 
svarende til 2 heat for hhv. juniorer og seniorer pr. løb. Tomme baner i en aldersgruppe kan 
besættes med evt. overskydende deltagere i den anden aldersgruppe. Afmelding til disse løb 
skal ske senest kl. 16.30 dagen før løbet skal afvikles. Svømmerne med de 3 hurtigste tider 
tildeles medaljer for DM-K. Medaljer for DJM-K tildeles junior-/årgangssvømmere med de 3 
hurtigste tider. 

 Bedste heat i holdkapløb afvikles i finaleafsnittet. Afmelding til disse løb skal derfor ske 
senest dagen før kl. 16.30. Seedningen i holdkapløb afgøres af anmeldelsestiderne. Bemærk 
reglerne for anmeldelse med estimeret tid på side 4. Der medtages max. hold svarende til 4 
heat pr. løb. 
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AFVIKLING DJM-K: 

 Alle løb har direkte finaler med det formodet hurtigste heat sidst. 

 For junior- og årgangssvømmere fungerer DJM-K som indledende heats til DM-K’s individuelle 
semifinale- eller finaleløb. 

 Der afvikles ikke DJM-K i holdkapper. 
 
 
 
ANMELDELSESGEBYR: 
Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 56,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret kr. 140,00 
pr. anmeldt start.  
Såfremt der ikke anmeldes på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- 
kr. pr. start. 
Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 
MESTERSKABSGEBYR: 
Mesterskabsgebyret er kr. 29,- pr. start, både individuel og for hold. 
Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 
TILMELDING/ANMELDELSESFRIST: 
Kontaktperson/sagsbehandler for DM-K hvortil anmeldelser skal sendes er:  
 

Peter Møller Nielsen, Elmsager 24, 8240 Risskov 
Telefon 86 21 43 77  -  E-mail: pmn@privat.dk 

 
Anmeldelsesfristen er den 1. november 2011. Denne dato skal anmeldelserne være kontaktpersonen i 
hænde. 
 
NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 5 – sidste afsnit. Bemærk venligst at for følgende 
grupper skal anmeldelsesoplysninger fremgå af teksten i E-mail, 

o svømmere, der er kvalificeret via top-10 placering ved Vest- eller Østdanske Kortbane 
Mesterskaber 

o  svømmere, der ønsker at deltage i flere løb (max. 3 i alt), end de har opnået kravtid 
 
 
KVALIFIKATION: 
Der kan anvendes tider fra og med den 24. november 2010. Bedste tid på kort- eller langbane inden for 
kvalifikationsperioden skal anvendes 
 
Svømmere, der har deltaget i Vest- eller Østdanske Kortbane Mesterskaber og har opnået en 
placering som nr. 1-10, er automatisk kvalificeret til enten DJM-K eller DM-K. De, der opnår 
kvalifikation på denne måde, er de 10 svømmere, der sammenlagt har opnået de 10 hurtigste 
tider i det pågældende løb – altså enten er nummer 1-10 på den samlede resultatliste for løb med 
direkte finale eller nummer 1-10 sammenlagt efter afslutning af finale. 
Svømmere, der har opnået automatisk kvalifikation eller har opnået én eller to kravtider til DM-K 
eller DJM-K, er berettiget til at deltage i op til tre løb, hvis det ønskes. Se procedure for 
anmeldelse på side 5. 
 
 
  

mailto:pmn@privat.dk
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DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 
Overdommere: Jens-Chr. Iversen, Tlf.: 4593 2747 el. 2424 7760, E-mail: j.h.iversen@mail.dk  
 Lene Madegaard, tlf.: 54 17 44 01, E-mail: lenemadegaard@privat.dk 
Startere: John Petersen, tlf.: 75 91 45 98, E-Mail: jop0412@gmail.com 

           Per Kirkegaard, tlf.: 98 17 72 78, E-mail: fam.kirkegaard@stofanet.dk 

 
 
 
LOKAL KONTAKTPERSON:   

Odin Bach 
Telefon 97 91 05 33 eller 61 55 27 61 – E-Mail: odin.bach@mail.dk 

www.thisted-swim.dk 
  

mailto:j.h.iversen@mail.dk
mailto:lenemadegaard@privat.dk
mailto:jop0412@gmail.com
mailto:fam.kirkegaard@stofanet.dk
mailto:odin.bach@mail.dk
http://www.thisted-swim.dk/
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DANSKE ÅRGANGS MESTERSKABER (DÅM-K) GR. 1 
 

DEN 20. – 22. JANUAR 2012 
 

UNIVERSITETSHALLEN 
 

Campusvej 55, 5230 Odense M 
 
 
DELTAGELSE: 
Ældste gruppe: Piger årgang 98 og drenge årgang 96. 
Yngste gruppe: Piger årgang 99 og drenge årgang 97. 
 
For 800 m og 1500 m fri afvikles højst 4 heat. Som udgangspunkt medtages et ligeligt antal svømmere 
fra hver aldersgruppe. Eventuelt ”tomme pladser” i en aldersgruppe kan benyttes af ”eventuelle 
reserver” i den anden aldersgruppe under forudsætning af, at kravtiden er opnået 
 
I de individuelle løb består sidste heat af svømmerne med de bedste tider i ældste gruppe og 
næstsidste heat af svømmerne med de bedste tider i yngste gruppe. Holdkapløbene svømmes samlet.  
Der kåres en vinder i hver gruppe i de individuelle løb. Holdkapper kan bestå af svømmere fra begge 
grupper, og der kåres en samlet vinder. 
 
 
 
LØBSPROGRAM/KRAVTIDER (alle tider er 25 m tider): 
 
Mesterskabet afvikles på kortbane. 
 
 
1. Afsnit: Fredag den 20. januar, kl.16.30, indsv. kl. 15.00 
 
Holdkapkort til 1. afsnit afleveres senest fredag kl. 15.00 
 
 

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

1 400 m indv. Medley drenge 5.14.89 5.26,19

2 400 m indv. Medley piger 5.37.09 5.53.19

3 50 m fri drenge 0.26.69 0.26.89

4 50 m fri piger 0.30.19 0.30.99

5 200 m rygsvømning drenge 2.23.09 2.24.99

6 200 m rygsvømning piger 2.37.79 2.43.99

7 4 x 200 m fri drenge fri

8 4 x 200 m fri piger fri  
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2. Afsnit: Lørdag den 21. januar, kl. 09.30, indsv. kl. 08.00 
 
Holdkapkort til 2. afsnit afleveres senest lørdag kl. 08.00 

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

9 400 m fri piger 4.54.89 5.05.99

10 200 m fri drenge 2.06.59 2.08.99

11 100 m rygsvømning piger 1.14.29 1.17.69

12 100 m brystsvømning drenge 1.17.09 1.17.79

13 200 m butterfly piger 2.43.79 2.56.79

14 200 m indv. medley drenge 2.23.79 2.27.09  
 
Løb 15 starter tidligst kl. 13.30 
   

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

15 100 m fri piger 1.05.59 1.07.59

16 1500 m fri drenge 17.35.19 18.53.49

17 200 m brystsvømning piger 3.01.39 3.02.69

18 100 m butterfly drenge 1.04.79 1.07.69

19 4 x 100 m holdmedley piger fri

20 4 x 100 m fri drenge fri  
 
 
3. Afsnit: Søndag d. 22. januar, kl. 09.30, indsv. kl 08.00 
 
Holdkapkort til 3. afsnit afleveres senest søndag kl. 08.00 

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

21 400 m fri drenge 4.28.49 4.33.89

22 200 m fri piger 2.19.19 2.24.99

23 100 m rygsvømning drenge 1.07.59 1.08.89

24 100 m brystsvømning piger 1.25.09 1.27.19

25 200 m butterfly drenge 2.27.09 2.30.39

26 200 m indv. medley piger 2.36.89 2.44.39  
 
Løb 27 starter tidligst kl. 13.30 
   

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

27 100 m fri drenge 0.58.79 1.00.19

28 800 m fri piger 10.01.09 10.32.09

29 200 m brystsvømning drenge 2.45.39 2.48.39

30 100 m butterfly piger 1.14.89 1.19.39

31 4 x 100 m holdmedley drenge fri

32 4 x 100 m fri piger fri  
 
Bemærk: Afsnitsopdeling lørdag og søndag skal sikre, at svømmere mm. kan forlade hallen, 
   såfremt deres tilstedeværelse ikke er påkrævet. 
 
   “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med  
    estimeret tid på side 4. Der medtages max. 32 hold pr. løb. 
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ANMELDELSESGEBYR: 
 
Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 58,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret 140,00 kr. 
pr. anmeldt start.  
Såfremt der ikke anmeldes på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- 
kr. pr. start. 
Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 
MESTERSKABSGEBYR: 
 
Mesterskabsgebyret er 18,- kr. pr. start både individuelt og for hold. 
Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 
TILMELDING/ANMELDELSESFRIST: 
 
Kontaktperson/sagsbehandler for DÅM hvortil anmeldelser skal sendes er:  
 

Peter Møller Nielsen, Elmsager 24, 8240 Risskov 
Telefon 86 21 43 77  -  E-mail: pmn@privat.dk 

 
Anmeldelsesfristen er onsdag den 28. december 2011. Denne dato skal anmeldelserne være 
kontaktpersonen i hænde. 
 
NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 5-6 i Mesterskabsfolder for 2011/2012. 
 
 
KVALIFIKATION: 
 
Der kan anvendes tider fra og med den 21. januar 2010. 
 
Svømmere, der har opnået én eller to kravtider til DÅM-K, er berettiget til at deltage i op til tre 
løb, hvis det ønskes. Se procedure for anmeldelse af disse ekstra løb på side 5. 
 
 
 
DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 
Overdommere: Poul Stougaard, tlf.: 75 94 14 17, E-mail: halepo@stougaard.net 
 Leo Lykke, Tlf.: 86 27 67 86 E-Mail: leo_lykke@mail.dk 
Startere: Lars Tang Veje, tlf.: 32 52 42 30 el. 40 31 64 15, E-Mail: Lars@tang-veje.dk 
 Jens Jensen, tlf.: 43 54 26 64 el. 29 74 16 31, E-mail: jenssoelberg@comxnet.dk 
 
 
 
LOKAL KONTAKTPERSON:   

 
Gert Aagaard, Torupvej 38, 5485 Skamby 

Telefon 20 74 70 07 – E-Mail: ig.aagaard@mail.dk 
WEB: www.sto95.dk 

  

mailto:pmn@privat.dk
mailto:halepo@stougaard.net
mailto:leo_lykke@mail.dk
mailto:Lars@tang-veje.dk
mailto:jenssoelberg@comxnet.dk
mailto:ig.aagaard@mail.dk
http://www.sto95.dk/
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DANSK OPEN MASTERS PÅ KORTBANE (DOM-K) 
 
 

DEN 10. – 11. MARTS 2012 
 

??  
?? 

 
 
 
 
 
PROGRAM: 
 
1. Afsnit: Lørdag den 10. marts, klokken 10.00 

Løb 1 50 m brystsvømning damer 

 
2 50 m brystsvømning herrer 

 
3 100 m rygsvømning damer 

 
4 100 m rygsvømning herrer 

 
5 50 m butterfly damer 

 
6 50 m butterfly herrer 

 
7 400 m individuel Medley damer 

 
8 400 m individuel Medley herrer 

 
9 100 m fri damer 

 
10 100 m fri herrer 

 
11 200 m brystsvømning damer 

 
12 200 m brystsvømning herrer 

  
Pause 

 

 
13 4 x 100 m holdmedley damer 

 
14 4 x 100 m holdmedley Herrer 

 
 
 
 
 
2. Afsnit: Lørdag den 10. marts, klokken 15.00 

Løb  15 800 m fri unisex 

 
16 100 m individuel medley herrer 

 
17 100 m individuel medley damer 

 
18 200 m butterfly herrer 

 
19 200 m butterfly damer 

  
Pause 

 

 
21 4 x 50 m fri herrer 

 
22 4 x 50 m fri damer 

  
Pause 

 

 
23 4 x 100 m holdmedley mix 
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3. Afsnit: Søndag den 11. marts, klokken 10.00 
 

Løb 24 4 x 50 m fri mix 

  
Pause 

 

 
25 100 m brystsvømning damer 

 
26 100 m brystsvømning herrer 

 
27 200 m fri damer 

 
28 200 m fri herrer 

 
29 50 m rygsvømning damer 

 
30 50 m rygsvømning herrer 

 
31 100 m butterfly damer 

 
32 100 m butterfly herrer 

  
Pause 

 

 
33 200 m individuel medley herrer 

 
34 200 m individuel medley damer 

 
35 50 m fri herrer 

 
36 50 m fri damer 

  
Pause 

 

 
37 4 x 50 m holdmedley damer 

 
38 4 x 50 m holdmedley Herrer 

  
Pause 

 
 

39 4 x 50 m holdmedley mix 
 
 
DELTAGELSE: 
Gruppe  A- 20-24 år (præmasters) 
   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 år og ældre 
 
Holdkap er sammensat af den totale alder af deltagerne på holdet. Bemærk venligst, at man ikke kan 
stille op på flere hold i samme løb. 
 
En præmastersholdkap defineres som en holdkap hvor deltagerne alle er præmasters – altså alle er 
fyldt mindst 20 år og højst fylder 24 år i 2012. Mastersvømmere kan derfor ikke deltage i 
præmastersholdkapper og omvendt 
 
Aldersgrupperne i holdkap er som følger: 
 
A- 80 - 96 år (præ) A 100 - 119 år B 120 - 159 år  
C 160 - 199 år  D 200 - 239 år E 240 - 279 år 
F 280 - 320 år G 320 – 359 år 
 
 
DOM-K 2012 er åbent for alle danske og udenlandske masterssvømmere, som er/fylder 20 år i 2012. 
 
FINA’s regler, inklusive Mastersreglerne, er gældende ved mesterskabernes afvikling. 
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ANMELDELSESGEBYR: 
Individuelle løb kr. 50,- pr. start og holdkap kr. 120,- pr. hold/start. 
Anmeldelsesgebyret vil blive opkrævet klubberne fra unionens kontor. 
 
 
TILMELDING/ANMELDELSESFRIST: 
Anmeldelser sendes til:    

Svend Sander, Funch Thomsens Gade 14A, 8200 Aarhus N 
Telefon 31 66 58 33 - E-mail: Tilmeldinger@DanskeMasters.dk 

    
 
Anmeldelsesfristen er den 15. februar 2012. 
 
Anmeldelserne kan enten være på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan eller på Dansk 
Svømmeunion Mastersudvalgs tilmeldingslister. 

 
Husk! 

- At påføre anmeldelsestid, gruppe og fødselsår (årgang). 
- Navnet på den person som er klubbens ansvarlige og hvortil programmet sendes. 

 
 
OVERNATNING, BESPISNING og MASTERSFEST: 
Tilbud kan ses på  http://danskemasters.dk 
 
   
 
DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 
Overdommere: Flemming Skyggelund, tlf.: 65 31 15 04/20 32 66 56 E-mail: liguster@turbopost.dk 
  Svend Sander, tlf.: 31 66 58 33, E-mail: svend@sander1.dk 
Starter:  Per Kirkegaard, tlf.: 98 17 72 78, E-mail: fam.kirkegaard@stofanet.dk 
  
 
 
LOKAL KONTAKTPERSON: 

 
?? ?? 

E-mail: ?? 
 

  

mailto:Tilmeldinger@DanskeMasters.dk
http://danskemasters.dk/
mailto:liguster@turbopost.dk
mailto:svend@sander1.dk
mailto:fam.kirkegaard@stofanet.dk
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DANISH OPEN - ÅBNE MESTERSKABER PÅ LANGBANE 
 

 
 

DEN 22. – 25. MARTS 2012 
 

BELLAHØJ SVØMMESTADION 
Bellahøjvej 1-3, 2700  Brønshøj 

 
 
 
FINA har godkendt Danish Open som kvalifikationsstævne til de Olympiske Lege i London 2012. 

 
 
DELTAGELSE: 

 
Mesterskabet er åbent for alle junior og senior svømmere uanset nationalitet. For danske svømmere er 
Mesterskabet kvalificerende til EM, EJM og OL i 2012. Kvalifikation kan dog kun finde sted i 
finaleafsnittet. 
 
 
Deltagende damer skal være født i 1997 eller tidligere  
Deltagende herrer skal være født i 1995 eller tidligere.  
 
 
DM for handicappede: Svømmere udtages af DHIF. Der er ingen aldersbegrænsning. 
 
 
 
 
LØBSPROGRAM/KRAVTIDER: 
 
1. Afsnit: Torsdag den 22. marts kl. 10.00 - indledende 
 
 

1 50 m rygsvømning herrer 0.30.59

2 50 m rygsvømning damer 0.33.69

3 100 m fri herrer 0.56.09

4 100 m fri damer 1.01.59

5 100 m brystsvømning herrer 1.12.09

6 100 m brystsvømning damer 1.19.49

7 400 m fri herrer 4.16.99

8 400 m fri damer 4.31.99

9 200 m individuel medley herrer 2.19.29

10 200 m individuel medley damer 2.31.69  
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2. Afsnit: Torsdag den 22. marts kl. 17.30 – semifinaler og finaler 
 

1 50 m rygsvømning herrer Semifinale

2 50 m rygsvømning damer Semifinale

3 100 m fri herrer Semifinale

4 100 m fri damer Semifinale

5 100 m brystsvømning herrer Semifinale

6 100 m brystsvømning damer Semifinale

B finale

A finale

B finale

A finale

B finale

A finale

B finale

A finale

1 50 m rygsvømning herrer Finale

2 50 m rygsvømning damer Finale

200 m individuel medley

200 m individuel medley damer

herrer

10

8

7

9

herrer400 m fri

damer400 m fri

 
 
 
3. Afsnit: Fredag den 23. marts kl. 10.00 – indledende 
 

11 50 m butterfly herrer 0.27.49

12 50 m butterfly damer 0.30.29

13 100 m rygsvømning herrer 1.05.69

14 100 m rygsvømning damer 1.11.49

15 800 m fri - langsommeste heats herrer 8.58.89

16 800 m fri - langsommeste heats damer 9.26.29

17 200 m butterfly herrer 2.24.89

18 200 m butterfly damer 2.36.99  
 
 
4. Afsnit: Fredag den 23. marts kl. 17.30 – semifinaler og finaler  
 

11 50 m butterfly herrer Semifinale

12 50 m butterfly damer Semifinale

13 100 m rygsvømning herrer Semifinale

14 100 m rygsvømning damer Semifinale

3 100 m fri herrer Finale

4 100 m fri damer Finale

B finale

A finale

B finale

A finale

5 100 m brystsvømning herrer Finale

6 100 m brystsvømning damer Finale

15 800 m fri - hurtigste heat herrer Direkte finale

16 800 m fri - hurtigste heat damer Direkte finale

11 50 m butterfly herrer Finale

12 50 m butterfly damer Finale

17 200 m butterfly herrer

18 damer200 m butterfly
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5. Afsnit: Lørdag den 24. marts kl. 10.00 – indledende 
 

19 50 m brystsvømning herrer 0.32.49

20 50 m brystsvømning damer 0.36.69

21 200 m fri herrer 2.01.99

22 200 m fri damer 2.11.89

23 100 m butterfly herrer 1.00.99

24 100 m butterfly damer 1.08.49

25 400 m indv. Medley herrer 5.00.29

26 400 m indv. Medley damer 5.22.49

27 50 m fri - handicapsvømmere herrer indl.

28 50 m fri - handicapsvømmere damer indl.  
 
 
 
6. Afsnit: Lørdag den 24. marts kl. 17.30 – semifinaler og finaler 
 

27 50 m fri - handicapsvømmere herrer Finale

28 50 m fri - handicapsvømmere damer Finale

19 50 m brystsvømning herrer Semifinale

20 50 m brystsvømning damer Semifinale

23 100 m butterfly herrer Semifinale

24 100 m butterfly damer Semifinale

13 100 m rygsvømning herrer Finale

14 100 m rygsvømning damer Finale

B finale

A finale

B finale

A finale

B finale

A finale

B finale

A finale

19 50 m brystsvømning herrer Finale

20 50 m brystsvømning damer Finale

400 m indv. Medley

21

22

25

200 m fri

200 m fri

400 m indv. Medley

damer

herrer

damer

herrer

26

 
 
 
 
7. Afsnit: Søndag den 25. marts kl. 10.00 – indledende 
 

29  50 m fri herrer 0.25.59

30  50 m fri damer 0.28.89

31 200 m rygsvømning herrer 2.21.99

32 200 m rygsvømning damer 2.34.79

33 200 m brystsvømning herrer 2.41.19

34 200 m brystsvømning damer 2.53.89

35 100 m fri - handicapsvømmere herrer indl.

36 100 m fri - handicapsvømmere damer indl.

37 1500 m fri - langsommeste heats herrer 17.12.49

38 1500 m fri - langsommeste heats damer 18.05.99  
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8. Afsnit: Søndag den 25. marts kl. 17.00 – semifinaler og finaler 
 

35 100 m fri - handicapsvømmere herrer Finale

36 100 m fri - handicapsvømmere damer Finale

29  50 m fri herrer Semifinale

30  50 m fri damer Semifinale

B Finale

A Finale

B Finale

A Finale

B Finale

A Finale

B Finale

A Finale

23 100 butterfly herrer Finale

24 100 butterfly damer Finale

37 1500 m fri - hurtigste heat herrer Direkte finale

38 1500 m fri - hurtigste heat damer Direkte finale

29  50 m fri herrer Finale

30  50 m fri damer Finale

KORT PAUSE

39 4 x 200 m fri herrer lukket løb

34

31

32

33

200 m rygsvømning

200 m rygsvømning

200 m brystsvømning

200 m brystsvømning damer

herrer

damer

herrer

 
 
 
 
 
AFVIKLING Danish Open: 
 

 Alle individuelle løb svømmes samlet for både juniorer og seniorer. 

 Alle individuelle løb på 50 m og 100 m svømmes med semifinale og finale. Semifinalen udgøres af 
de svømmere, der har opnået de seksten bedste tider i indledende heats. Finalen udgøres af de otte 
svømmere, der har opnået de otte bedste tider i semifinalen.  

 Alle individuelle løb på 200 m og 400 m svømmes med A- og B-finale. A-finalen udgøres af de 
svømmere, der har opnået de otte bedste tider i indledende heats. B-finalen udgøres af de næste 
otte tider. 

 Alle individuelle løb på 800 m og 1500 m svømmes med direkte finale. Formodet hurtigste heat 
afvikles i finaleafsnit. 

 I semifinaler medtages max. 4 svømmere pr. løb repræsenterende udenlandske klubber/foreninger. 

 I B-finaler medtages max. 2 svømmere pr. løb repræsenterende udenlandske klubber/foreninger. 

 I finaler / A-finaler medtages max. 2 svømmere pr. løb repræsenterende udenlandske 
klubber/foreninger. 

 Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme tid blandt semifinale- eller finaledeltagere, 
afgøres svømmernes indbyrdes placering ved lodtrækning. 

 Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme nr. i rækkefølgen – f.eks. som sidste 
semifinaledeltager og 1. reserve – afgøres svømmernes indbyrdes placering ved omsvømning. 

 Hvor det er teknisk muligt følges de almindelige regler for omsvømning. I øvrige tilfælde placeres 
omsvømning mest hensigtsmæssigt i løbet af semifinale-/finaleafsnit. 

 Løb 39 afvikles alene i 2012. Deltagelse er alene forbeholdt den danske herre holdkap med henblik 
på opnåelse af OL-kvalifikation.  
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ANMELDELSESGEBYR: 
Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 56,00 pr. anmeldt start. 
Såfremt der ikke anmeldes på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- 
kr. pr. start. 
Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 
MESTERSKABSGEBYR: 
Mesterskabsgebyret er kr. 29,- kr. pr. start både individuelt og for hold. 
Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 

ANMELDELSE/ANMELDELSESFRIST: 
Kontaktperson/sagsbehandler for Danish Open hvortil anmeldelser skal sendes er:  
 

Lise Møller, Johannes V. Jensens Allé  18, 2000  Frederiksberg 

Telefon 20 13 71 60 el. 36 45 71 60  -  E-mail:  lise.m@dadlnet.dk 
 

 
Anmeldelsesfristen er onsdag den 29. februar 2012. Denne dato skal anmeldelserne være 
kontaktpersonen i hænde. 
 

NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 4 – sidste afsnit. 
 
 
KVALIFIKATION: 
Der kan anvendes tider fra og med den 31. marts 2011. 
 
 
 
DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 
Overdommere: Jens Jensen, tlf.: 43 54 26 64 el. 29 74 16 31, E-mail: jenssoelberg@comxnet.dk 
 Leo Lykke, Tlf.: 86 27 67 86 E-Mail: leo_lykke@mail.dk 
Startere: Ove Antonsen, tlf.: 97 85 46 16, E-Mail: oastruer@mail.tele.dk 
 Claus V. Sørensen, tlf.: 26 37 93 76, E-mail: cvsorensen@gmail.com 
Bedømmere: Lene Madegaard & Gert Ottesen 
Speaker: ?? 

 
 
 
LOKAL KONTAKTPERSON:  
 

Jette Jørgensen 
Tlf. 20 26 18 22 – E-mail: jette.j@webspeed.dk 

 

OG 

Anne Marie Zinck & Jørn Leth-Espersen 

Telefon  41 67 18 51 & 50 40 74 06  -  E-mail: zinckleth@mail.dk 
 

WEB: http://www.gi40hermes.dk/ 
 

file:///C:/Users/Lise/Documents/svunion/Svømmesektionen/Foldere/lise.m@dadlnet.dk
mailto:jenssoelberg@comxnet.dk
mailto:leo_lykke@mail.dk
mailto:oastruer@mail.tele.dk
mailto:cvsorensen@gmail.com
mailto:jette.j@webspeed.dk
mailto:zinckleth@mail.dk
http://www.gi40hermes.dk/
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DANSK OPEN MASTERS PÅ LANGBANE (DOM-L) 
 
 

DEN 12. maj 2012 
 

Kildeskovhallen 
Adolphsvej 25, 2820 Gentofte 

 
 
 
 
PROGRAM: 
 
1. Afsnit: Lørdag den 12. maj, klokken 11.00 

Løb 1 800 m fri mix 

 
2 50 m rygsvømning damer 

 
3 50 m rygsvømning herrer 

 
4 100 m brystsvømning damer 

 
5 100 m brystsvømning herrer 

 
6 200 m individuel Medley damer 

 
7 200 m individuel Medley herrer 

 
8 100 m butterfly damer 

 
9 100 m butterfly herrer 

  
Pause 

 

 
10 4 x 100 m fri mix 

 
 
 
 
 
2. Afsnit: Lørdag den 12. maj, klokken 15.00 

Løb  11 200 m rygsvømning Herre 

 
12 200 m rygsvømning Damer 

 
13 50 m brystsvømning Herre 

 
14 50 m brystsvømning Damer 

 
15 400 m individuel Medley Herre 

 
16 400 m individuel Medley Damer 

 
17 50 m butterfly herrer 

 
18 50 m butterfly damer 

 
19 200 m fri Herre 

 
20 200 m fri Damer 

  
Pause 

 
 

21 4 x 100 m holdmedley herre 

 
22 4 x 100 m holdmedley Damer 

  
Pause 

 
 

23 4 x 100 m holdmedley Mix 
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DELTAGELSE: 
 
Gruppe  A- 20-24 år (præmasters) 
   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 
 
Holdkap er sammensat af den totale alder af deltagerne på holdet. Bemærk venligst, at man ikke kan 
stille op på flere hold i samme løb. 
 
En præmastersholdkap defineres som en holdkap hvor deltagerne alle er præmasters – altså alle er 
fyldt mindst 20 år og højst fylder 24 år i 2012. Mastersvømmere kan derfor ikke deltage i 
præmastersholdkapper og omvendt. 

 
Aldersgrupperne i holdkap er som følger: 
 
Premasters   80 -   96 år 
A 100 - 119 år D 200 - 239 år G 320 -  
B 120 - 159 år E 240 - 279 år 
C 160 - 199 år F 280 - 320 år 
 
DOM-L 2012 er åbent for alle danske og udenlandske masterssvømmere, som er/fylder 20 år i 2012. 
FINA’s regler, inklusive Mastersreglerne, er gældende ved mesterskabernes afvikling. 
 
 
ANMELDELSESGEBYR: 
Individuelle løb kr. 50,- pr. start og holdkap kr. 120,- pr. hold/start. 
Anmeldelsesgebyret vil blive opkrævet klubberne fra unionens kontor. 
 
 
TILMELDING/ANMELDELSESFRIST: 
Anmeldelser sendes til:    

Svend Sander, Funch Thomsens Gade 14A, 8200Aarhus N 

Telefon 31 66 58 33 - E-mail: Tilmeldinger@DanskeMasters.dk 
 

 
Anmeldelsesfristen er onsdag den 18. april 2012 

Anmeldelserne kan enten være på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan eller på diskette 
vedlagt en udskrift eller på Dansk Svømmeunion Mastersudvalgs tilmeldingslister. 

 
Husk! 

- At påføre anmeldelsestid, gruppe og fødselsår (årgang). 
- Navnet på den person som er klubbens ansvarlige og hvortil programmet sendes. 

 
Hver deltager må deltage i 6 individuelle løb (maksimalt 3 pr. stævneafsnit) + holdkapper. 
 
 
OVERNATNING, BESPISNING og MASTERSFEST: 
Tilbud kan ses på http://danskemasters.dk 
 
 
 

mailto:Tilmeldinger@DanskeMasters.dk
http://danskemasters.dk/
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DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 
Overdommere: Peter Stougaard, tlf.: 50 91 78 01, E-Mail: peter@stougaard.dk 
 Jan Lønne Tlf.: 22 50 40 87 E-Mail: loenne@email.dk 
Starter: Hanne Stevnsborg, Tlf.: 56 65 27 79, E-Mail hstevnsborg@webspeed.dk 
Bedømmer: Søren Voller 
  
  
 
LOKAL KONTAKTPERSON: 

 
Mark Vogel 

Tlf.: 27 29 34 11 E-Mail: mark@byvogel.com 
 
 

  

mailto:peter@stougaard.dk
mailto:loenne@email.dk
mailto:hstevnsborg@webspeed.dk
mailto:mark@byvogel.com
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DANSKE ÅRGANGS MESTERSKABER (DÅM) GR. 2 
 

 
 

DEN 15. – 17. JUNI 2012 
 

BELLAHØJ SVØMMESTADION 
Bellahøjvej 1-3, 2700  Brønshøj 

 

 
DELTAGELSE: 
 

Ældste gruppe: Piger årgang 00 og drenge årgang 98. 
Yngste gruppe: Piger årgang 01 eller yngre og drenge årgang 99 eller yngre. 
 

 
I de individuelle løb består sidste heat af svømmerne med de bedste tider i ældste gruppe og 
næstsidste heat af svømmerne med de bedste tider i yngste gruppe. Holdkapløbene svømmes samlet.  
Der kåres en vinder i hver gruppe i de individuelle løb. Holdkapper kan bestå af svømmere fra begge 
grupper, og der kåres en samlet vinder. 
 
 
 

LØBSPROGRAM/KRAVTIDER (alle tider er 25 m tider): 
 

Mesterskabet afvikles på 50 m bane 
 
 

1. Afsnit: Fredag den 15. juni, klokken 17.00, opv. kl. 15.30 
 
Holdkapkort til 1. afsnit afleveres senest fredag kl. 15.30 
 

00 piger 01/yng. piger

98 drenge 99/yng. drenge

1 400 m fri drenge 4.40.89 4.59.09

2 400 m fri piger 5.17.59 5.51.59

3 200 m brystsvømning drenge 2.49.09 3.03.39

4 200 m brystsvømning piger 3.08.19 3.26.09

5 4 x 200 m indv. Medley drenge fri

6 4 x 200 m indv. Medley piger fri  
 
 
 
2. Afsnit: Lørdag den 16. juni, klokken 10.00, opv. kl. 08.30 
 
Holdkapkort til 2. afsnit afleveres senest lørdag kl. 08.30 
 

00 piger 01/yng. piger

98 drenge 99/yng. drenge

7 200 m fri piger 2.32.09 2.42.79

8 200 m fri drenge 2.10.69 2.20.19

9 100 m brystsvømning piger 1.31.09 1.38.39

10 100 m brystsvømning drenge 1.21.49 1.27.99

11 200 m rygsvømning piger 2.50.69 3.06.09

12 200 m rygsvømning drenge 2.27.29 2.40.19  
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Løb 13 starter tidligst kl. 14.00 
 
 

00 piger 01/yng. piger

98 drenge 99/yng. drenge

13 400 indv. Medley piger 6.19.99 6.39.99

14 400 indv. Medley drenge 5.29.19 5.56.19

15 50 m fri piger 0.32.19 0.34.19

16 50 m fri drenge 0.28.09 0.30.19

17 4 x 100 m holdmedley piger fri

18 4 x 100 m holdmedley drenge fri  
 
 
 
 
3. Afsnit: Søndag den 17. juni, klokken 10.00, opv. kl. 08.30 

 
Holdkapkort til 3. afsnit afleveres senest søndag kl. 08.30 
 
 

00 piger 01/yng. piger

98 drenge 99/yng. drenge

19 4 x 200 m fri drenge fri

20 4 x 200 m fri piger fri

21 200 m indv. Medley drenge 2.30.59 2.43.89

22 200 m indv. Medley piger 2.48.79 3.10.39

23 100 m fri drenge 1.00.89 1.05.89

24 100 m fri piger 1.10.19 1.17.09  
 
 
Løb 25 starter tidligst kl. 13.30 
 
 

00 piger 01/yng. piger

98 drenge 99/yng. drenge

25 100 m butterfly drenge 1.09.89 1.17.49

26 100 m butterfly piger 1.24.59 1.36.19

27 100 m rygsvømning drenge 1.11.19 1.15.49

28 100 m rygsvømning piger 1.21.49 1.27.89

29 4 x 100 m fri drenge fri

30 4 x 100 m fri piger fri  
 
 
 
Bemærk: Afsnitsopdeling lørdag og søndag skal sikre, at svømmere mm. kan forlade hallen, 
   såfremt deres tilstedeværelse ikke er påkrævet. 
 
   “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med  
    estimeret tid på side 4. Der medtages max. 32 hold pr. løb. 
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ANMELDELSESGEBYR: 
Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 58,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret 140,00 kr. 
pr. anmeldt start.  
Såfremt der ikke anmeldes på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- 
kr. pr. start. 
Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 
MESTERSKABSGEBYR: 
Mesterskabsgebyret er 18,- kr. pr. start, både individuelt og for hold. 
Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 
TILMELDING/ANMELDELSESFRIST: 
Kontaktperson/sagsbehandler for DÅM hvortil anmeldelser skal sendes er:  
 

Lise Møller, Johannes V. Jensens Allé 18, 2000  Frederiksberg 
Telefon 20 13 71 60 el. 36 45 71 60  -  E-mail:  lise.m@dadlnet.dk 

 

Anmeldelsesfristen er onsdag den 23. maj 2012. Denne dato skal anmeldelserne være 
kontaktpersonen i hænde. 
 
NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 5 – sidste afsnit. 

 
 
KVALIFIKATION: 
Der kan anvendes tider fra og med den 17. juni 2011. 
 
Svømmere, der har opnået én eller to kravtider til DÅM, er berettiget til at deltage i op til tre løb, 
hvis det ønskes. Se procedure for anmeldelse af disse ekstra løb på side 5. 
 
 
DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 
Overdommer: Jens-Chr. Iversen, Tlf.: 4593 2747 el. 2424 7760, E-mail: j.h.iversen@mail.dk 
 Henriette S. Jensen, tlf.: 27 50 52 03, E-mail: henriette@comxnet.dk 
Startere: Lars M. Frederiksen, tlf.: 21 45 29 32, E-mail: lars@ganci-mejer.dk 
 Finn Larsen, tlf.: 46 13 81 76 / 26 41 22 98 E-mail: finn@famlarsen.dk 
Speaker: Ricki Claussen 
 
 

  
LOKAL KONTAKTPERSON: 
  

Jette Jørgensen 
Tlf. 20 26 18 22 – E-mail: jette.j@webspeed.dk 

 

OG 

Anne Marie Zinck & Jørn Leth-Espersen 

Telefon  41 67 18 51 & 50 40 74 06  -  E-mail: zinckleth@mail.dk 
 

WEB: http://www.gi40hermes.dk/ 

file:///C:/Users/Lise/Documents/svunion/Svømmesektionen/Foldere/lise.m@dadlnet.dk
mailto:j.h.iversen@mail.dk
mailto:henriette@comxnet.dk
mailto:lars@ganci-mejer.dk
mailto:finn@famlarsen.dk
mailto:jette.j@webspeed.dk
mailto:zinckleth@mail.dk
http://www.gi40hermes.dk/
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DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) 

& DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) 

& DÅM-L årgangsgruppe 1 
 

 
DEN 10. – 15. JULI 2012 

 
SVØMMESTADION DANMARK 
Gl. Vardevej 60, 6700  Esbjerg 

 
DELTAGELSE: 

 
DM-L: Deltagende damer skal være født i 1995 eller tidligere 
 Deltagende herrer skal være født  i 1993 eller tidligere.  
  
DJM-L: Deltagende piger skal være født i 1996 eller 1997. 
 Deltagende drenge skal være født i 1994 eller 1995. 
 
DÅM-L: Deltagende piger skal være født i 1998 eller 1999. 

 Deltagende drenge skal være født i 1996 eller1997. 
 
Alle tre mesterskaber afvikles som et integreret hele. DÅM-L afvikles dog i perioden 10. – 13. juli. 
 
Titlen som Danmarksmester, Dansk Juniormester eller Dansk Årgangsmester kan kun erhverves af en 
dansk statsborger eller en svømmer med gyldigt dansk sundhedskort. Tilsvarende vil medaljerne til nr. 2 
og 3 udelukkende kunne erhverves af danske statsborgere eller svømmere med gyldigt dansk 
sundhedskort. Dansk sundhedskort skal fremvises for overdommer eller stævneledelse på 
forlangende. 
 
 
LØBSPROGRAM/KRAVTIDER: 
 

Mesterskabet afvikles på langbane (50 m). Der er heatbegrænsning i ALLE løb. 
 
Kravtider til DM-L og DJM-L er 50 m tider. Kravtider til DÅM-L er 25 m tider. 
 
Holdkapkort til DÅM afleveres senest kl. 10.00 den dag løbet afvikles. 
Holdkapkort til DJM og DM afleveres senest kl. 15.30 den dag løbet afvikles  
 
 
LØBSPROGRAMMET ER UNDER FÆRDIGGØRELSE. DET FORVENTES OFFENTLIGGJORT 
SENEST I FØRSTE HALVDEL AF DECEMBER 2011 
 
 
 
1. Afsnit: Tirsdag den 10. juli kl. 09.00, opv. til DM/DJM fra kl. 7.15  
 
Holdkapkort til DÅM afleveres senest kl. 10.00. 
 
Indsvømning til DÅM forventes at starte kl. 11.00. Løb 7 forventes at starte kl. 12.00. 
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2. Afsnit: Tirsdag den 10. juli kl. 17.00 – finaler, opv. fra kl. 15.00 
 
Holdkapkort til DJM og DM afleveres senest kl. 15.30. 
 
Bemærk: “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med  
        estimeret tid på side 4. Der medtages max. 16 hold pr. løb. 
3. Afsnit: Onsdag den 11. juli kl. 09.00, opv. til DM/DJM fra kl. 7.15 
 

Holdkapkort til DÅM afleveres senest kl. 10.00. 
 
Indsvømning til DÅM forventes at starte kl. 11.00. Løb 23 forventes at starte kl. 12.00. 
 
 
 
4. Afsnit: Onsdag den 11. juli kl. 17.00 – finaler, opv. fra kl. 15.00 
 
Holdkapkort til DJM og DM afleveres senest kl. 15.30. 
 
 
 
5. Afsnit: Torsdag den 12. juli kl. 09.00, opv. til DM/DJM fra kl. 7.15 
 
Holdkapkort til DÅM afleveres senest kl. 10.00. 
 
Indsvømning til DÅM forventes at starte kl. 11.00. Løb 39 forventes at starte kl. 12.00. 
 
 
 
6. Afsnit: Torsdag den 12. juli kl. 17.00 - finaler, opv. fra kl. 15.00 
 
Holdkapkort til DJM og DM afleveres senest kl. 15.30. 
 
 
 
7. Afsnit: Fredag den 13. juli kl. 09.00, opv. til DM/DJM fra kl. 7.15 
 
Holdkapkort til DÅM afleveres senest kl. 10.00. 
 
Indsvømning til DÅM forventes at starte kl. 11.00. Løb 55 forventes at starte kl. 12.00. 
 
 
 
8. Afsnit: Fredag den 13. juli kl. 17.00 –finaler, opv. fra kl. 15.00 
 
Holdkapkort til DJM og DM afleveres senest kl. 15.30. 
 
 
 
9. Afsnit: Lørdag den 14. juli kl. 09.00, opv. til DM/DJM fra kl. 7.15 
 
 
 
10. Afsnit: Lørdag den 14. juli kl. 17.00 – finaler, opv. fra kl. 15.00 
 
Holdkapkort til DJM og DM afleveres senest kl. 15.30. 
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11. Afsnit: Søndag den 15. juli kl. 09.00, opv. til DM/DJM fra kl. 7.15 
 
 
 
12. Afsnit: Søndag den 15. juli kl. 17.00 – finaler, opv. fra kl. 15.00 
 
Holdkapkort til DJM og DM afleveres senest kl. 15.30. 
 
Bemærk: “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med  
        estimeret tid på side 4. Der medtages max. 16 hold pr. løb. 
 

 

AFVIKLING DM-L og DJM-L: 

 Alle individuelle løb på 50 m svømmes samlet for både årgang, juniorer og seniorer. 

 Alle individuelle løb på mere end 50 m svømmes samlet for både juniorer og seniorer. 

 I alle individuelle løb på 50 m medtages højst 64 svømmere i alt. 

 I alle individuelle løb på 100 m samt i 200m fri medtages højst 32 junior- og 32 seniorsvømmere.  

 I alle individuelle løb på 200 m samt i 400 m fri, 800 m og 1500 m medtages højst 24 junior- og 24 
seniorsvømmere. 

 I 400 m individuel medley medtages højst 24 junior- og 16 seniorsvømmere. 

 For alle individuelle løb på 100 m, 200 m, 400 m, 800 m og 1500 m kan eventuelle ”tomme pladser” i 
en aldersgruppe benyttes af ” eventuelle ”reserver” i den anden aldersgruppe, såfremt kravtiden er 
opnået. 

 Alle holdkapløb svømmes med direkte finale og holdene indplaceres efter anmeldelsestider. Et hold 
kan bestå udelukkende af seniorer, udelukkende af juniorer eller både af juniorer og seniorer. Der 
medtages max. 16 hold pr. løb. Klubber / startfællesskaber kan højest have 2 deltagende hold pr. 
løb. Hvis der er færre end 16 tilmeldte hold, kan et evt. tredje hold medtages. Vinderholdet er 
Danmarksmester, nr. 2 og 3 tildeles henholdsvis sølv- og bronzemedaljer. Det hurtigste juniorhold 
blandt de deltagende hold i løbet er Danske Juniormestre. Det næsthurtigste juniorhold tildeles sølv i 
DJM og den tredjehurtigste bronze i DJM. Hvis der er færre end tre deltagende juniorhold uddeles 
alene medaljer til deltagende hold, der gennemfører godkendt løb. 

 Det endelige program for holdkapløb offentliggøres før pågældende finaleafsnits start. 

 Alle individuelle løb på 50 m svømmes med A- og B-finale. A-finalen udgøres af de svømmere, der 
har opnået de otte bedste tider i indledende heats. B-finalen udgøres af de næste otte tider. B-finaler 
afvikles før A-finaler. Vinderen af A-finalen er Danmarksmester, nr. 2 og 3. i A-finalen tildeles 
henholdsvis sølv- og bronzemedalje. Den hurtigste junior-/årgangssvømmer blandt de samlede A- 
og B-finale svømmere er Dansk Juniormester. Den næsthurtigste junior-/årgangssvømmer tildeles 
sølv i DJM og den tredjehurtigste bronze i DJM. Såfremt der er færre end 3 junior-/årgangssvøm-
mere blandt de samlede finaledeltagere, tildeles resterende medaljer den/de hurtigste junior-
/årgangssvømmere efter indledende heats. 

 Alle individuelle løb på 100 m, 200 m og 400 m svømmes med A- og B-finale. A-finalen udgøres af 
de svømmere, der har opnået de otte bedste tider i indledende heats. B-finalen udgøres af de næste 
otte tider. B-finaler afvikles før A-finaler. Vinderen af A-finalen er Danmarksmester, nr. 2 og 3. i A-
finalen tildeles henholdsvis sølv- og bronzemedalje. Den hurtigste junior blandt de samlede A- og B-
finale svømmere er Dansk Juniormester. Den næsthurtigste junior tildeles sølv i DJM og den 
tredjehurtigste bronze i DJM. Såfremt der er færre end 3 juniorsvømmere blandt de samlede 
finaledeltagere, tildeles resterende medaljer den/de hurtigste juniorsvømmere efter indledende 
heats. 
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 Alle individuelle løb på 800 m og 1500 m svømmes med direkte finale. Formodet hurtigste heat for 
henholdsvis senior og junior afvikles i finaleafsnit således at juniorer svømmer før seniorer. Den 
hurtigste svømmer blandt alle deltagere er Danmarksmester, nr. 2 og 3 tildeles henholdsvis sølv- og 
bronzemedalje. Den hurtigste juniorsvømmer tildeles guldmedaljen i DJM, nr. 2 og 3 tildeles 
henholdsvis sølv- og bronzemedalje i DJM.  

 Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme tid blandt A- eller B-finaledeltagere, afgøres 
svømmernes indbyrdes placering ved lodtrækning. 

 Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme nr. i rækkefølgen – f.eks. som sidste B-
finaledeltager og 1. reserve – afgøres svømmernes indbyrdes placering ved omsvømning. 

 Hvor det er teknisk muligt følges de almindelige regler for omsvømning. I øvrige tilfælde placeres 
omsvømning mest hensigtsmæssigt i løbet af semifinale-/finaleafsnit. 

 

AFVIKLING DÅM-L: 
 

 Der afvikles ikke individuelle løb på 50 m for årgangssvømmere. Årgangssvømmere kan deltage i 
DJM-L såfremt kravtid er opnået. 

 Alle individuelle løb på 100 m, 200 m, 400 m, 800 m og 1500 m svømmes samlet for både ældste og 
yngste årgangsgruppe. 

 I alle individuelle løb på 100 m og 200m medtages højst 24 årgangssvømmere fra ældste gruppe og 
24 årgangssvømmere fra yngste gruppe.  

 I 400 m fri medtages højst 16 årgangssvømmere fra ældste gruppe og 16 årgangssvømmere fra 
yngste gruppe.  

 I 400 m individuel medley medtages højst 12 årgangssvømmere fra ældste gruppe og 12 
årgangssvømmere fra yngste gruppe.  

 I 800 m fri og 1500 m fri medtages højst 8 årgangssvømmere fra ældste gruppe og 8 
årgangssvømmere fra yngste gruppe. Alle individuelle løb på 800 m og 1500 m svømmes med 
direkte finale og den hurtigste svømmer blandt alle deltagende kåres som vinder af DÅM-L. Nr. 2 og 
3 tildeles henholdsvis sølv- og bronzemedalje. 

 For alle individuelle løb på 100 m, 200 m, 400 m, 800 m og 1500 m kan eventuelle ”tomme pladser” i 
en aldersgruppe benyttes af ” eventuelle ”reserver” i den anden aldersgruppe, såfremt kravtiden er 
opnået. 

 Alle holdkapløb svømmes med direkte finale og holdene indplaceres efter anmeldelsestider. 
Holdene kan bestå af svømmere fra begge aldersgrupper. Der medtages max. 16 hold pr. løb. 
Klubber / startfællesskaber kan højest have 2 deltagende hold pr. løb. Hvis der er færre end 16 
tilmeldte hold, kan et evt. tredje hold medtages. 

 Alle individuelle løb på 100 m, 200 m og 400 m svømmes med A-finale. A-finalen udgøres af de otte 
svømmere, der har opnået de otte bedste tider i indledende heats. Der kåres én vinder af DÅM-L. 
Nr. 2 og 3 tildeles henholdsvis sølv- og bronzemedalje.  

 Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme tid blandt finaledeltagere, afgøres 
svømmernes indbyrdes placering ved lodtrækning. 

 Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme nr. i rækkefølgen – f.eks. som sidste 
finaledeltager og 1. reserve – afgøres svømmernes indbyrdes placering ved omsvømning. 

 Hvor det er teknisk muligt følges de almindelige regler for omsvømning. I øvrige tilfælde placeres 
omsvømning mest hensigtsmæssigt i løbet af semifinale-/finaleafsnit. 

 

 
ANMELDELSESGEBYR: 
 

Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 56,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret kr. 140,00 
pr. anmeldt start. 
Såfremt der ikke anmeldes på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- 
kr. pr. start. 
Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
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MESTERSKABSGEBYR: 
 
Mesterskabsgebyret er kr. 29,- kr. pr. start både individuelt og for hold. 
Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 
 
ANMELDELSE/ANMELDELSESFRIST: 
 
Kontaktperson/sagsbehandler for DM-L/DJM-L/DÅM-L hvortil anmeldelser skal sendes er:  

Lise Møller, Johannes V. Jensens Allé  18, 2000  Frederiksberg 

Telefon 36 45 71 60  -  E-mail:  lise.m@dadlnet.dk 
 

Anmeldelsesfristen er onsdag den 13. juni 2012. Denne dato skal anmeldelserne være 
kontaktpersonen i hænde. 
 

NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 5 – sidste afsnit. 
 
 
 

KVALIFIKATION: 
 
Der kan anvendes tider fra og med den 25. juni 2011. 
 

Reglen om, at svømmere med 1 eller 2 kravtider kan anmeldes i op til 3 løb, gælder også ved 
dette mesterskab. Bemærk dog at heatbegrænsningen kommer forud for reglen om 3 starter. Da 
svømmere derfor kan blive ramt af heatbegrænsning, er det muligt at prioritere anmeldelse i de 
”ekstra løb”, således at der i mailen anføres flere mulige ekstra løb i prioriteret rækkefølge.  
 
 
DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 
Overdommere: Bjørn Brander, tlf.: 22 80 67 75, E-mail: b@brander.it 
 Finn Larsen, tlf.: 46 13 81 76 / 26 41 22 98, E-mail: finn@famlarsen.dk 
Startere: Ove Antonsen, tlf.: 97 85 46 16, E-Mail: oastruer@mail.tele.dk 
 John Petersen, tlf.: 75 91 45 98, E-mail: jop0412@gmail.com 
Speakere: ?? 
 
 
 
LOKAL KONTAKTPERSON:  

 
Keld Zyzek 

Tlf.: 20 94 61 91   – E-Mail: zysek@bbsyd.dk 

 
WEB: http://www.swimteamesbjerg.dk 

 
  

file:///C:/Users/Lise/Documents/svunion/Svømmesektionen/Foldere/lise.m@dadlnet.dk
mailto:b@brander.it
mailto:finn@famlarsen.dk
mailto:oastruer@mail.tele.dk
mailto:jop0412@gmail.com
mailto:zysek@bbsyd.dk
http://www.swimteamesbjerg.dk/
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DANSK SVØMMEUNIONS ØSTDANSKE MESTERSKABER 
 

 
 
 
DELTAGELSE: 
 
Alle Østdanske mesterskaber er åbne for klubber / foreninger fra både Øst- og Vestdanmark. En 
svømmer eller et hold fra Vestdanmark kan dog ikke sætte en Østdansk rekord. 
  
 
 
 
 
 
PRÆMIER: 
 
Der gives medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hvert løb.  
 
 
 
 
 
MESTERSKABSGEBYR: 
 
Der opkræves et mesterskabsgebyr på 8,- kr. pr. individuel start. Der opkræves ikke mesterskabsgebyr 
for holdkap. 
Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmeren ikke kommer til start. 
Mesterskabsgebyret tilfalder ubeskåret den arrangerende klub og er tænkt både som incitament og til 
dækning af såvel officialforplejning som øvrige udgifter. 
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ØSTDANSKE KORTBANE MESTERSKAB 
 
 

DEN 28. – 30. OKTOBER 2011 

Gladsaxe Svømmehal 
Vandtårnsvej 55, 2860  Søborg 

 
DELTAGELSE: 
Der er ingen aldersbegrænsning for deltagelse i dette mesterskab. 
 

 

 
LØBSPROGRAM/KRAVTIDER (alle tider er 25 m tider): 
NB!! For at sikre korrekt afvikling af dette mesterskab er GR-filen til brug for anmeldelse 
fremdateret.  
 

1. Afsnit: Fredag den 28. oktober kl. 17.00, opv. kl. 15.30.  
 

Holdkapkort til 1. afsnit afleveres senest fredag kl. 15.30 
 

1  50 m fri damer 0.28.99

2  50 m fri herrer 0.25.69

3  50 m butterfly damer 0.32.09

4  50 m butterfly herrer 0.28.09

5 400 m fri damer 4.35.59 direkte finale

6 400 m fri herrer 4.14.99 direkte finale

7 400 m indv. medley damer 5.22.09 direkte finale

8 400 m indv. medley herrer 4.52.99 direkte finale

9  50 m rygsvømning damer 0.34.49

10  50 m rygsvømning herrer 0.31.29

11  50 m brystsvømning damer 0.37.99

12  50 m brystsvømning herrer 0.32.19

13 4 x 200 m fri damer fri direkte finale

14 4 x 200 m fri herrer fri direkte finale  
 

 
 
2. Afsnit: Lørdag den 29. oktober  kl. 09.30. Indledende heat. Opv. kl. 8.00. 
 

15 200 m fri damer 2.12.09

16 200 m fri herrer 1.59.69

17 100 m brystsvømning damer 1.18.99

18 100 m brystsvømning herrer 1.09.69

19 200 m butterfly damer 2.35.99

20 200 m butterfly herrer 2.19.39

21 100 m rygsvømning damer 1.08.89

22 100 m rygsvømning herrer 1.04.69

23 100 m indv. Medley damer 1.10.99

24 100 m indv. Medley herrer 1.03.79

25 1500 m fri damer 18.50.09 direkte finale

26 800 m fri herrer 9.00.99 direkte finale  
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3. Afsnit: Lørdag den 29. oktober kl. 17.00. Finaler. Opv. kl. 15.30. 
 

Holdkapkort til 3. afsnit afleveres senest lørdag kl. 15.30 
 
 

27 4 x 50 m holdmedley damer fri direkte finale

28 4 x 50 m holdmedley herrer fri direkte finale  

 
Finaler i løb 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 
 

25 1500 m fri damer 18.50.09 bedste heat

26 800 m fri herrer 9.00.99 bedste heat

29 4 x 100 m fri damer fri direkte finale

30 4 x 100 m fri herrer fri direkte finale
 

 
  
4. Afsnit: Søndag den 30. oktober  kl. 9.30. Indledende heat. Opv. kl. 8.00. 
 

31 200 m rygsvømning damer 2.27.99

32 200 m rygsvømning herrer 2.18.29

33 100 m fri damer 1.01.99

34 100 m fri herrer 0.55.49

35 200 m brystsvømning damer 2.47.29

36 200 m brystsvømning herrer 2.36.99

37 100 m butterfly damer 1.08.29

38 100 m butterfly herrer 1.02.99

39 200 m indv. Medley damer 2.32.99

40 200 m indv. Medley herrer 2.17.99

41 800 m fri damer 9.42.69 direkte finale

42 1500 m fri herrer 17.54.09 direkte finale  
 

 
5. Afsnit: Søndag den 30. oktober kl. 17.00. Finaler. Opv. kl. 15.30. 
 
Holdkapkort til 5. afsnit afleveres senest søndag kl. 15.30 
 
 

43 4 x 50 fri damer fri direkte finale

44 4 x 50 fri herrer fri direkte finale  
 
Finaler i løb 9, 10, 11, 12, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 
 

41 800 m fri damer 9.42.69 bedste heat

42 1500 m fri herrer 17.54.09 bedste heat

45 4 x 100 holdmedley damer fri direkte finale

46 4 x 100 holdmedley herrer fri direkte finale  
 
 
AFVIKLING: 
400 m fri og 400 m individuel medley afvikles med direkte finale. Der medtages max. svømmere sv.t. 5 
heat pr. løb. 
 
800 m og 1500 m fri afvikles med direkte finale, med formodede bedste heat i finaleafsnittet. Der 
medtages max. svømmere sv.t. 3 heat pr. løb. 
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Alle andre individuelle løb afvikles med indledende heat hvor junior/årgang og seniorer svømmer adskilt, 
A-finale samt evt. B-finale. De første heats i løbets indledende runde udgøres af juniorer/årgang, der er 
seedet efter FINA’s regler for direkte finale. De efterfølgende heats udgøres af seniorerne, der er seedet 
efter FINA’s regler for indledende løb. De 6/8 bedste tider sammenlagt (uanset aldersgruppe) udgør A 
finalen. Nr. 7 – 12 eller 9 – 16 (afhængig af baneantallet) udgør B finalen, som kun afvikles hvis der 
enten er mindst 24 deltagere i pågældende løb eller de deltagende klubber ønsker afvikling. 
 
For junior-/årgangsvømmerne vil de indledende heats være gældende som deres mesterskab. De tre 
bedst placerede junior/årgang efter indledende heats vil blive udråbt som henholdsvis mester, nr. 2 og 
nr. 3. 
 
Holdkapholdene kan sammensættes af både senior-, junior- og årgangssvømmere. “Fri” betyder, at der 
ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med estimeret tid på side 4. Der medtages 
maksimalt hold svarende til 5 heat. 
 
Præmieoverrækkelsen for junior-/årgangsvømmere skal ske sammen med seniorsvømmere for samme 
løb. Først seniorer derefter junior/årgang, evt. med fanfare efter hver gruppe. 
 

ANMELDELSESGEBYR: 
Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 42,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret 125,00 kr. 
pr. anmeldt start.  
Såfremt der ikke anmeldes på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- 
kr. pr. start. 
 
MESTERSKABSGEBYR: 
Der opkræves et mesterskabsgebyr på 8,- kr. pr. individuel start. Der opkræves ikke mesterskabsgebyr 
for holdkap. 
Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmeren ikke kommer til start. 
 
 
ANMELDELSE/ANMELDELSESFRIST: 
Sagsbehandler for Østdanske KM, hvortil anmeldelser skal sendes, er: 
 

Connie Florin, Randvolden  6, 2730  Herlev 
Telefon 44 84 44 02 - E-mail: CF@sport.dk 

 
Anmeldelsesfristen er onsdag den 5. oktober 2011. Denne dato skal anmeldelserne være 

kontaktpersonen i hænde. 
 
NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 4 – sidste afsnit. 
 
KVALIFIKATION: 
Der kan anvendes tider fra og med den 29. oktober 2010. 

 
 
DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
Overdommere: Claus V. Sørensen, tlf.: 26 37 93 76, E-mail: cvsorensen@gmail.com 
 Bjørn Brander, tlf.: 22 80 67 75, E-mail: Bjorn.Brander@sacleasing.com 
Starter: Peter Stougaard, tlf.: 50 91 78 01, E-Mail: Peter@stougaard.dk  
 Peter Marker Pedersen, tlf.: 3646 8517 el. 2028 3412, E-mail: spralle.1@gmail.com 
 
LOKAL KONTAKTPERSON:  

Jørgen Møbius Pedersen 
Telefon 28 27 12 20 – E-Mail: jmpe@telia.dk 

WEB:  http://gsc.dk 

file:///C:/Users/Lise/Documents/svunion/Svømmesektionen/Foldere/CF@sport.dk
mailto:cvsorensen@gmail.com
mailto:Bjorn.Brander@sacleasing.com
mailto:Peter@stougaard.dk
mailto:spralle.1@gmail.com
mailto:jmpe@telia.dk
http://gsc.dk/
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ØSTDANSKE ÅRGANGS MESTERSKAB GR. 1 

 
 

DEN 2. – 4. DECEMBER 2011 
 
 

MESTERSKABET ER AFLYST 
 

 
 
DELTAGELSE: 
Ældste gruppe: Piger årgang 98 og drenge årgang 96. 
Yngste gruppe: Piger årgang 99 og drenge årgang 97. 
 
I 400 m fri og 400 m individuel medley afvikles højst 8 heat Som udgangspunkt medtages et ligeligt 
antal svømmere fra hver aldersgruppe. Eventuelt ”tomme pladser” i en aldersgruppe kan benyttes af 
”eventuelle reserver” i den anden aldersgruppe under forudsætning af, at kravtiden er opnået 
 
For 800 m og 1500 m fri afvikles højst 4 heat. Som udgangspunkt medtages et ligeligt antal svømmere 
fra hver aldersgruppe. Eventuelt ”tomme pladser” i en aldersgruppe kan benyttes af ”eventuelle 
reserver” i den anden aldersgruppe under forudsætning af, at kravtiden er opnået 
 
I de individuelle løb består sidste heat af svømmerne med de bedste tider i ældste gruppe og 
næstsidste heat af svømmerne med de bedste tider i yngste gruppe. Holdkapløbene svømmes samlet.  
Der kåres en vinder i hver gruppe i de individuelle løb. Holdkapper kan bestå af svømmere fra begge 
grupper, og der kåres en samlet vinder. 
 
 
 
LØBSPROGRAM/KRAVTIDER (alle tider er 25 m tider): 
 

Mesterskabet afvikles på kortbane. 
 
 
1. Afsnit: Fredag den 2. december, kl.17.00, indsv. kl. 15.30 
 
Holdkapkort til 1. afsnit afleveres senest fredag kl. 15.30 
 

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

1 400 m indv. Medley drenge 5.17.09 5.38,09

2 400 m indv. Medley piger 5.43.99 5.59.49

3 50 m fri drenge 0.27.49 0.29.29

4 50 m fri piger 0.31.39 0.31.59

5 200 m rygsvømning drenge 2.32.19 2.32.99

6 200 m rygsvømning piger 2.42.39 2.47.99

7 4 x 200 m fri drenge fri

8 4 x 200 m fri piger fri  
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2. Afsnit: Lørdag den 3. december, kl. 10.00, indsv. kl. 08.30 
 
Holdkapkort til 2. afsnit afleveres senest lørdag kl. 08.30 

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

9 400 m fri piger 4.58.09 5.09.99

10 200 m fri drenge 2.09.39 2.10.49

11 100 m rygsvømning piger 1.15.79 1.19.09

12 100 m brystsvømning drenge 1.20.09 1.20.39

13 200 m butterfly piger 2.54.29 2.59.69

14 200 m indv. medley drenge 2.25.79 2.30.99  
 
Løb 15 starter tidligst kl. 13.30 
   

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

15 100 m fri piger 1.06.19 1.08.29

16 1500 m fri drenge 18.22.39 19.45.09

17 200 m brystsvømning piger 3.06.79 3.10.69

18 100 m butterfly drenge 1.08.09 1.09.09

19 4 x 100 m holdmedley piger fri

20 4 x 100 m fri drenge fri  
 
 
3. Afsnit: Søndag d. 4. december, kl. 10.00, indsv. kl 08.30 
 
Holdkapkort til 3. afsnit afleveres senest søndag kl. 08.30 

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

21 400 m fri drenge 4.42.29 4.43.89

22 200 m fri piger 2.22.29 2.26.19

23 100 m rygsvømning drenge 1.09.19 1.11.09

24 100 m brystsvømning piger 1.28.59 1.29.99

25 200 m butterfly drenge 2.39.89 2.40.09

26 200 m indv. medley piger 2.42.39 2.45.99  
 
Løb 27 starter tidligst kl. 13.30 
   

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

27 100 m fri drenge 0.59.29 1.01.49

28 800 m fri piger 10.11.59 10.42.59

29 200 m brystsvømning drenge 2.52.99 2.53.09

30 100 m butterfly piger 1.15.49 1.20.69

31 4 x 100 m holdmedley drenge fri

32 4 x 100 m fri piger fri  
 
Bemærk: Afsnitsopdeling lørdag og søndag skal sikre, at svømmere mm. kan forlade hallen, 
   såfremt deres tilstedeværelse ikke er påkrævet. 
 
   “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med  
    estimeret tid på side 5. Der medtages maximalt hold svarende til 5 heat. 
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ANMELDELSESGEBYR: 
 
Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 41,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret 115,00 kr. 
pr. anmeldt start.  
Såfremt der ikke anmeldes på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- 
kr. pr. start. 
Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 
 
MESTERSKABSGEBYR: 
 
Der opkræves et mesterskabsgebyr på 8,- kr. pr. individuel start. Der opkræves ikke mesterskabsgebyr 
for holdkap. 
Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmeren ikke kommer til start. 
 
 
 
TILMELDING/ANMELDELSESFRIST: 
 
Kontaktperson/sagsbehandler for Østdanske ÅM, hvortil anmeldelser skal sendes, er:  

Connie Florin, Randvolden 6, 2730  Herlev 

Telefon 44 84 44 02 -  E-mail:  CF@sport.dk 
 

 

Anmeldelsesfristen er mandag den 14. november 2011. Denne dato skal anmeldelserne være 
kontaktpersonen i hænde. 
 
NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 4 – sidste afsnit. Bemærk desuden at der ikke 
kan foretages omregning fra tider opnået på langbane. 
 
 
KVALIFIKATION: 
 
Der kan anvendes tider fra og med den 2. december 2010. 
 
 
DANSK  SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 
Overdommere: Lars M. Frederiksen, tlf.: 21 45 29 32, E-mail: lars@ganci-mejer.dk 
 Jens-Chr. Iversen, Tlf.: 4593 2747 el. 2424 7760, E-mail: j.h.iversen@mail.dk 
Startere: Jens Jensen, tlf.: 43 54 26 64 el. 26 18 16 31, E-mail: jenssoelberg@comxnet.dk 
 Gert Aaby Hansen, tlf.: 44 65 87 70 el. 51 90 87 70, E-mail: aabye@private.dk 
 
 
 
LOKAL KONTAKTPERSON:  
 

?? 
  

mailto:CF@sport.dk
mailto:lars@ganci-mejer.dk
mailto:j.h.iversen@mail.dk
mailto:jenssoelberg@comxnet.dk
mailto:aabye@private.dk
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ØSTDANSKE ÅRGANGS MESTERSKAB GR. 2 
 
 

DEN 3. – 4. december 2011 
 

JYLLINGEHALLEN 
Planetvej 35, 4040  Jyllinge 

 
DELTAGELSE: 
Ældste gruppe: Piger årgang 00 og drenge årgang 98. 
Yngste gruppe: Piger årgang 01 eller yngre og drenge årgang 99 eller yngre. 
 
 
 

I 400 m fri afvikles højst 8 heat Som udgangspunkt medtages et ligeligt antal svømmere fra hver 
aldersgruppe. Eventuelt ”tomme pladser” i en aldersgruppe kan benyttes af ”eventuelle reserver” i den 
anden aldersgruppe under forudsætning af, at kravtiden er opnået 
 
 

I de individuelle løb består sidste heat af svømmerne med de bedste tider i ældste gruppe og 
næstsidste heat af svømmerne med de bedste tider i yngste gruppe. Holdkapløbene svømmes samlet.  
Der kåres en vinder i hver gruppe i de individuelle løb. Holdkapper kan bestå af svømmere fra begge 
grupper, og der kåres en samlet vinder. 
 
 

 

LØBSPROGRAM/KRAVTIDER (alle tider er 25 m tider): 
 

Mesterskabet afvikles på kortbane. 
 
1. Afsnit: Lørdag den 3. december, klokken 11.00, opv. kl. 09.30 
 
Holdkapkort til 1. afsnit afleveres senest lørdag kl. 09.30 
 

00 piger 01/yng. piger

98 drenge 99/yng. drenge

1 4 x 50 m fri piger fri fri

2 4 x 50 m fri drenge fri fri

3 400 m fri piger 5.30.79 6.28.09

4 400 m fri drenge 4.54.99 5.06.99

5 100 m indv. Medley piger 1.27.09 1.30.09

6 100 m indv. Medley drenge 1.15.79 1.18.59

7 200 m rygsvømning piger 2.59.99 3.19.99

8 200 m rygsvømning drenge 2.42.59 2.49.89

Løb 9 starter tidligst kl. 13.30

9 100 m butterfly piger 1.33.39 1.43.59

10 100 m butterfly drenge 1.16.99 1.20.79

11 200 m brystsvømning piger 3.20.89 3.46.29

12 200 m brystsvømning drenge 3.08.99 3.17.69

13 100 m fri piger 1.13.69 1.19.99

14 100 m fri drenge 1.05.99 1.08.39

15 4 x 100 m holdmedley piger fri fri

16 4 x 100 m holdmedley drenge fri fri  
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2. Afsnit: Søndag den 4. december, klokken 11.00, opv. kl. 09.30 

Holdkapkort til 2. afsnit afleveres senest søndag kl. 09.30 
 

00 piger 01/yng. piger

98 drenge 99/yng. drenge

17 4 x 50 m holdmedley piger fri fri

18 4 x 50 m holdmedley drenge fri fri

19 200 m fri piger 2.35.59 2.55.59

20 200 m fri drenge 2.18.99 2.33.99

21 100 m rygsvømning piger 1.25.19 1.33.19

22 100 m rygsvømning drenge 1.14.19 1.16.69

23 200 m indv. Medley piger 3.01.09 3.26.99

24 200 m indv. Medley drenge 2.37.69 2.54.59

Løb 25 starter tidligst kl. 13.30

25 50 m fri piger 0.33.49 0.36.39

26 50 m fri drenge 0.29.29 0.31.09

27 100 m brystsvømning piger 1.35.99 1.46.69

28 100 m brystsvømning drenge 1.26.29 1.31.69

29 4 x 100 m fri piger fri fri

30 4 x 100 m fri drenge fri fri  
 
Bemærk: “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse 
   med estimeret tid på side 4. Der medtages maximalt hold svarende til 5 heat. 
 
   Afsnitsopdeling lørdag og søndag skal sikre, at svømmere mm. kan forlade hallen, 
   såfremt deres tilstedeværelse ikke er påkrævet. 
 
 
ANMELDELSESGEBYR: 
 
Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 41,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret 115,00 kr. 
pr. anmeldt start.  
Såfremt der ikke anmeldes på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- 
kr. pr. start. 
Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 
 
TILMELDING/ANMELDELSESFRIST: 
 
Sagsbehandler for Østdanske ÅM, hvortil anmeldelser skal sendes, er:  

Connie Florin, Randvolden 6, 2730  Herlev 

Telefon 44 84 44 02 - E-mail: CF@sport.dk 
 
Anmeldelsesfristen er mandag den 14. november 2011. Denne dato skal anmeldelserne være 
kontaktpersonen i hænde. 
 
NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 5 – sidste afsnit. Bemærk desuden at der ikke 
kan foretages omregning fra tider opnået på langbane. 
 

mailto:CF@sport.dk
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KVALIFIKATION: 
 
Der kan anvendes tider fra og med den 3. december 2010. 
 

 

DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 
Overdommere: Bjørn Brander, tlf.: 22 80 67 75, E-mail: b@brander.it 
 Hanne Stevnsborg, tlf.: 56 65 27 79, E-Mail: hstevnsborg@webspeed.dk 
Startere: Finn Larsen, tlf.: 46 13 81 76 el. 26 41 22 98, E-mail: finn@famlarsen.dk 
 Lene Madegaard, tlf.: 54 17 44 01, E-mail: lenemadegaard@privat.dk 
 
 

 
 
LOKAL KONTAKTPERSON: 
 

Susanne Langhorn (ikke 12/11- til 26/11-2011) eller Thomas Mårtensson 

 
Tlf.: 20 80 83 65 (Susanne) eller tlf.: 22 78 44 90 (Thomas) 

 

Email: A6@A6-swim.dk 
 

 
  

mailto:b@brander.it
mailto:hstevnsborg@webspeed.dk
mailto:finn@famlarsen.dk
mailto:lenemadegaard@privat.dk
mailto:A6@A6-swim.dk


 

 52 

DANSK SVØMMEUNIONS ØSTDANSKE  

MASTERS MESTERSKAB 
 

DEN 14. JANUAR 2012 
 

Frihedens Idrætscenter 
Hvidovrevej 446 , 2650 Hvidovre 

 
 

PROGRAM: 
 
1. Afsnit: Lørdag den 14. januar, klokken 15.00 – indsvømning fra kl. 14.00 
 

Løb 1 800 m fri damer 

 
2 800 m fri Herrer 

 
3  50 m rygsvømning damer 

 
4  50 m rygsvømning herrer 

 
5 200 m butterfly damer 

 
6 200 m butterfly herrer 

 
7 100 m individuel Medley damer 

 
8 100 m individuel Medley herrer 

 
9  50 m brystsvømning damer 

 
10  50 m brystsvømning herrer 

 
11 4 x 50 m holdmedley damer 

 
12 4 x 50 m holdmedley herrer 

 
13 4 x 50 m holdmedley mix 

  
PAUSE 

 

 
14  50 m fri damer 

 
15  50 m fri herrer 

 
16 100 m rygsvømning damer 

 
17 100 m rygsvømning herrer 

 
18 400 m individuel Medley damer 

 
19 400 m individuel Medley herrer 

 
20 100 m butterfly damer 

 
21 100 m butterfly herrer 

 
22 200 m brystsvømning damer 

 
23 200 m brystsvømning herrer 

 
24 4 x 200 m fri damer 

 
25 4 x 200 m fri herrer 

 
26 4 x 200 m fri mix 

 
 
 
DELTAGELSE: 
Gruppe  A- 20-24 år (præmasters) 
   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 
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Aldersgrupperne i holdkap er som følger: 
 
 
Premasters   80 -   96 år 
A 100 - 119 år D 200 - 239 år G 320 -  
B 120 - 159 år E 240 - 279 år 
C 160 - 199 år F 280 - 320 år 
 
Holdkap er sammensat af den totale alder af deltagerne på holdet. Bemærk venligst, at man ikke kan 
stille op på flere hold i samme løb. 
En præmastersholdkap defineres som en holdkap hvor deltagerne alle er præmasters – altså alle er 
fyldt mindst 20 år og fylder højst 24 år i 2012. Mastersvømmere kan derfor ikke deltage i 
præmastersholdkapper og omvendt. 

 
Mesterskabet er åbent for alle danske og udenlandske masterssvømmere, som er/fylder 20 år i 2012. 
 
FINA’s regler, inklusive Mastersreglerne, er gældende ved mesterskabernes afvikling. 
 
 
 
 
ANMELDELSESGEBYR: 
Individuelle løb kr. ?? pr. start og holdkap kr. ?? pr. hold/start. 
Anmeldelsesgebyret vil blive opkrævet de danske klubber af unionens kontor. Udenlandske klubber 
betaler ved ankomst til svømmehallen. 
 
 
 
TILMELDING/ANMELDELSESFRIST: 
Anmeldelser sendes til:    

Svend Sander, Funch Thomsens Gade 14A, 8200Aarhus N 

Telefon 31 66 58 33 - E-mail: Tilmeldinger@DanskeMasters.dk 

    
Anmeldelsesfristen er den 4. januar 2012. 
 
Anmeldelserne kan enten være på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan eller på Dansk 
Svømmeunion Mastersudvalgs tilmeldingslister. 

 
Husk! 

- At påføre anmeldelsestid, gruppe og fødselsår (årgang). 
- Navnet på den person som er klubbens ansvarlige. 

 
Evt. afmelding skal ske snarest efter ankomsten, dog senest 1 1/2 time før stævnestart dvs. 13.30. 
 
Holdkapkort afleveres tillige senest kl. 13.30. 
 
 
 
OVERNATNING, BESPISNING og MASTERSFEST: 
Tilbud kan ses på  http://danskemasters.dk 

   
 
 

mailto:Tilmeldinger@DanskeMasters.dk
http://danskemasters.dk/
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DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 
Overdommere: Søren Voller, tlf.: 49 21 73 96, E-mail: soren@voller.dk 
 Jan Lønne, tlf.: 22 50 40 87, E-mail: loenne@email.dk 
Starter: Hanne Stevnsborg, tlf.: 56 65 27 79, E-Mail: hstevnsborg@webspeed.dk 
 
 
 
 
 
LOKAL KONTAKTPERSON: 

 
??? 

  

mailto:soren@voller.dk
mailto:loenne@email.dk
mailto:hstevnsborg@webspeed.dk
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DANSK SVØMMEUNIONS ØSTDANSKE  

SENIOR & JUNIOR LANGBANE MESTERSKAB 
 
 

DEN 2. – 4.  MARTS  2012 
 

EAST  KILBRIDE  BADET 
Ballerup Idrætsby 32, 2750  Ballerup 

 
 
 
 
DELTAGELSE: 

 
Senior: Damer: årg. 95 og ældre Herrer: årg. 93 og ældre 
Junior: Piger: årg. 96 og yngre Drenge: årg. 94 og yngre 
 
 
 
 
LØBSPROGRAM/KRAVTIDER: 
 

1. Afsnit: Fredag den 2. marts kl. 17.00. Direkte finaler junior & indl. senior. Opv. kl. 15.30. 
 
Holdkapkort til 1. afsnit afleveres senest fredag kl. 15.30. 
 

Senior Junior

1 400 m fri damer 4.42.69 4.45.29

2 400 m fri herrer 4.25.19 4.26.09

Evt. omskiftningspause

3  50 m fri damer 0.29.39 0.29.49

4  50 m fri herrer 0.26.09 0.26.89

5  50 m butterfly damer 0.31.69 0.31.79

6  50 m butterfly herrer 0.28.09 0.28.49

7  50 m rygsvømning damer 0.34.19 0.34.59

8  50 m rygsvømning herrer 0.31.09 0.31.59

9  50 m brystsvømning damer 0.38.49 0.39.99

10  50 m brystsvømning herrer 0.33.49 0.34.99

Evt. omskiftningspause

11 4 x 200 m fri damer

12 4 x 200 m fri herrer

fri

fri  
 
 

 

 
Bemærk: “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med  
     estimeret tid på side 5. Der medtages maksimalt hold svarende til 5 heat. 
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2. Afsnit: Lørdag den 3. marts kl. 09.30. Direke finaler junior & indl. senior. Opv. kl. 8.00. 
 

Senior Junior

13 200 m fri damer 2.18.09 2.19.09

14 200 m fri herrer 2.07.09 2.08.39

15 400 m indv. Medley (*) damer 5.40.29 5.45.09

16 400 m indv. Medley (*) herrer 5.17.29 5.21.99

17 200 m butterfly damer 2.45.69 2.45.69

18 200 m butterfly herrer 2.31.99 2.33.39

19 100 m rygsvømning damer 1.14.99 1.16.39

20 100 m rygsvømning herrer 1.06.89 1.09.09

21 100 m brystsvømning damer 1.23.29 1.25.09

22 100 m brystsvømning herrer 1.15.19 1.18.09

23 1500 m fri damer 19.28.09 19.28.29

24 800 m fri herrer 9.20.79 9.23.29  
 
3. Afsnit: Lørdag den 3. marts kl. 17.00. Finaler. Opv. kl. 15.30. 
 
Holdkapkort til 3. afsnit afleveres senest lørdag kl. 15.30. 
 
Finaler løb nr. 13, 14, 15 (* bedste heat), 16 (* bedste heat), 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
 

23 1500 m fri damer

24 800 m fri herrer

25 4 x 100 m fri damer

26 4 x 100 m fri herrer

bedste heat

bedste heat

fri

fri  
 
 
4. Afsnit: Søndag den 4. marts kl. 9.30. Direkte finaler junior & indl. senior. Opv. kl. 8.00. 
 

Senior Junior

27 100 m fri damer 1.02.99 1.02.99

28 100 m fri herrer 0.57.59 0.59.09

29 200 m rygsvømning damer 2.36.09 2.41.09

30 200 m rygsvømning herrer 2.28.39 2.29.79

31 200 m brystsvømning damer 3.01.19 3.02.19

32 200 m brystsvømning herrer 2.46.99 2.52.59

33 200 m indv. Medley damer 2.40.99 2.41.19

34 200 m indv. Medley herrer 2.26.39 2.28.39

35 100 m butterfly damer 1.13.89 1.14.19

36 100 m butterfly herrer 1.04.49 1.05.99

37 800 m fri damer 9.50.89 10.10.19

38 1500 m fri herrer 17.59.99 18.09.29  
 
5. Afsnit: Søndag den 4. marts kl. 16.00. Finaler. Opv. kl. 14.30. 
 

Holdkapkort til 5. afsnit afleveres senest søndag kl. 14.30. 
 
Finaler i løb 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 
 

37 800 m fri damer

38 1500 m fri herrer

39 4 x 100 m holdmedley damer

40 4 x 100 m holdmedley herrer

bedste heat

bedste heat

fri

fri  
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AFVIKLING: 
 
Alle 50 m løb afvikles således at de første heats udgøres af juniorer og de sidste heats af seniorerne. 
Der kåres mestre for både junior- og seniorsvømmere. 
 
400 m fri og 400 m individuel medley afvikles med direkte finale. For 400 m individuel medley afvikles 
formodet bedste heat i finaleafsnittet. Der kåres mestre for både junior- og seniorsvømmere. Der 
medtages max. svømmere sv.t. 5 heat pr. løb. 
 
800 m og 1500 m fri afvikles med direkte finale, med formodede bedste heat i finaleafsnittet. Der kåres 
mestre for både junior- og seniorsvømmere. Der medtages max. svømmere sv.t. 3 heat pr. løb. 
 
I løb med direkte finale uddeles senior medaljer til de svømmere, der har opnået de tre hurtigste tider 
sammenlagt uanset svømmerens aldersgruppe. 
 
Alle andre individuelle løb afvikles med indledende heat hvor juniorer og seniorer svømmer adskilt, A-
finale samt evt. B-finale. De første heats i løbets indledende runde udgøres af juniorerne, der er seedet 
efter FINA’s regler for direkte finale. De efterfølgende heats udgøres af seniorerne, der er seedet efter 
FINA’s regler for indledende løb. De 6/8 bedste tider sammenlagt (uanset senior/junior) udgør A finalen. 
Nr. 7 – 12 eller 9 – 16 (afhængig af baneantallet) udgør B finalen, som kun afvikles hvis der enten er 
mindst 24 deltagere i pågældende løb eller de deltagende klubber ønsker afvikling. 
 
For juniorsvømmerne vil de indledende heats være gældende som deres mesterskab. De tre bedst 
placerede juniorer efter indledende runde vil blive udråbt som henholdsvis mester, nr. 2 og nr. 3. 
 
Holdkapholdene kan sammensættes af både senior- og juniorsvømmere. 
 

Præmieoverrækkelsen for juniorsvømmere skal ske sammen med seniorsvømmere for samme løb. 
Først seniorer derefter juniorer, evt. med fanfare efter hver gruppe. 
 
 

ANMELDELSESGEBYR: 
 
Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 42,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret 125,00 kr. 
pr. anmeldt start.  
Såfremt der ikke anmeldes på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- 
kr. pr. start. 
Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 
 
MESTERSKABSGEBYR: 
 
Der opkræves et mesterskabsgebyr på 8,- kr. pr. individuel start. Der opkræves ikke mesterskabsgebyr 
for holdkap. 
Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmeren ikke kommer til start. 
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ANMELDELSE/ANMELDELSESFRIST: 
 
Kontaktperson/sagsbehandler for Østdanske senior/junior hvortil anmeldelser skal sendes er: 

Connie Florin, Randvolden  6, 2730 Herlev 

Telefon 44 84 44 02  -  E-mail:  CF@sport.dk 
 

Anmeldelsesfristen er den 8. februar 2012. Denne dato skal anmeldelserne være kontaktpersonen i 
hænde. 
NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 5 – andet afsnit. 
 
 
KVALIFIKATION: 
 
Der kan anvendes tider fra den 4. marts 2011. 
 
 
DANSK  SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 
Overdommere: Bjørn Brander, tlf.: 22 80 67 75, E-mail: b@brander.it 
 Lars M. Frederiksen, tlf.: 21 45 29 32, E-mail: lars@ganci-mejer.dk 
Startere: Claus V. Sørensen, tlf.: 26 37 93 76, E-mail: cvsorensen@gmail.com 
 Jens Jensen, tlf.: 43 54 26 64 el. 26 18 16 31, E-mail: jenssoelberg@comxnet.dk 
 
 
 
LOKAL KONTAKTPERSON:  
 

Niels Christensen, Ringstoften 121, 1.th., 2740  Skovlunde 
tlf.: 26 16 39 07 – E-mail: nisskov@yahoo.dk 

WEB: www.triton-swim.dk 
 
 

  

file:///C:/Users/Lise/Documents/Folder%202011/%20CF@sport.dk
mailto:b@brander.it
mailto:lars@ganci-mejer.dk
mailto:cvsorensen@gmail.com
mailto:jenssoelberg@comxnet.dk
mailto:nisskov@yahoo.dk
http://www.triton-swim.dk/
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DANSK SVØMMEUNIONS ØSTDANSKE ÅRGANGS MESTERSKAB 

GR. 1 
 
 

DEN 11. – 13. MAJ  2012 
 

?? 
?? 

 
DELTAGELSE: 

 
Ældste gruppe: Piger årgang 98 og drenge årgang 96. 
Yngste gruppe: Piger årgang 99 og drenge årgang 97. 
 

 
I 400 m fri og 400 m individuel medley afvikles højst 8 heat Som udgangspunkt medtages et ligeligt 
antal svømmere fra hver aldersgruppe. Eventuelt ”tomme pladser” i en aldersgruppe kan benyttes af 
”eventuelle reserver” i den anden aldersgruppe under forudsætning af, at kravtiden er opnået 
 
For 800 m og 1500 m fri afvikles højst 4 heat. Som udgangspunkt medtages et ligeligt antal svømmere 
fra hver aldersgruppe. Eventuelt ”tomme pladser” i en aldersgruppe kan benyttes af ”eventuelle 
reserver” i den anden aldersgruppe under forudsætning af, at kravtiden er opnået 
 
I de individuelle løb består sidste heat af svømmerne med de bedste tider i ældste gruppe og 
næstsidste heat af svømmerne med de bedste tider i yngste gruppe. Holdkapløbene svømmes samlet.  
Der kåres en vinder i hver gruppe i de individuelle løb. Holdkapper kan bestå af svømmere fra begge 
grupper, og der kåres en samlet vinder. 
 
 
LØBSPROGRAM/KRAVTIDER (alle tider er 25 m tider):  
 
Mesterskabet vil blive afviklet på langbane eller kortbane afhængig af lokalarrangørens muligheder. 
 
1. Afsnit: Fredag den 11. maj, kl.17.00, indsv. kl. 15.30  

 
Holdkapkort til 1. afsnit afleveres senest fredag kl. 15.30 
 

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

1 400 m indv. Medley drenge 5.15.59 5.36,49

2 400 m indv. Medley piger 5.42.29 5.57.79

3 50 m fri drenge 0.27.39 0.29.19

4 50 m fri piger 0.31.29 0.31.49

5 200 m rygsvømning drenge 2.31.49 2.32.29

6 200 m rygsvømning piger 2.41.59 2.47.19

7 4 x 200 m fri drenge fri

8 4 x 200 m fri piger fri  
 
Bemærk: “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med  

   estimeret tid på side 4. Der medtages maximalt hold svarende til 5 heat. 
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2. Afsnit: Lørdag den 12. maj kl. 10.00, indsv. kl. 08.30 
 
Holdkapkort til 2. afsnit afleveres senest lørdag kl. 08.30 
 

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

9 400 m fri piger 4.56.69 5.08.49

10 200 m fri drenge 2.08.79 2.09.89

11 100 m rygsvømning piger 1.15.49 1.18.79

12 100 m brystsvømning drenge 1.19.69 1.19.99

13 200 m butterfly piger 2.53.49 2.55.89

14 200 m indv. medley drenge 2.25.09 2.30.29  
 
Løb 15 starter tidligst kl. 13.30 
   

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

15 100 m fri piger 1.05.89 1.07.99

16 1500 m fri drenge 18.16.99 19.39.19

17 200 m brystsvømning piger 3.05.89 3.09.79

18 100 m butterfly drenge 1.07.79 1.08.79

19 4 x 100 m holdmedley piger fri

20 4 x 100 m fri drenge fri  
 
 
 
3. Afsnit: Søndag den 13. maj kl. 10.00, indsv. kl 08.30 
 
Holdkapkort til 3. afsnit afleveres senest søndag kl. 08.30 
 

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

21 400 m fri drenge 4.40.89 4.42.49

22 200 m fri piger 2.21.59 2.25.49

23 100 m rygsvømning drenge 1.08.89 1.10.79

24 100 m brystsvømning piger 1.28.19 1.29.59

25 200 m butterfly drenge 2.39.09 2.39.29

26 200 m indv. medley piger 2.41.59 2.45.19  
 
Løb 27 starter tidligst kl. 13.30 
   

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

27 100 m fri drenge 0.59.09 1.01.19

28 800 m fri piger 10.08.59 10.39.39

29 200 m brystsvømning drenge 2.52.19 2.52.29

30 100 m butterfly piger 1.15.19 1.20.29

31 4 x 100 m holdmedley drenge fri

32 4 x 100 m fri piger fri  
 
Bemærk: Afsnitsopdeling lørdag og søndag skal sikre, at svømmere mm. kan forlade hallen, 
   såfremt deres tilstedeværelse ikke er påkrævet. 
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ANMELDELSESGEBYR: 
 
Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 41,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret 115,00 kr. 
pr. anmeldt start.  
Såfremt der ikke anmeldes på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- 
kr. pr. start. 
Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 
 
MESTERSKABSGEBYR: 
 
Der opkræves et mesterskabsgebyr på 8,- kr. pr. individuel start. Der opkræves ikke mesterskabsgebyr 
for holdkap. 
Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmeren ikke kommer til start. 
 
 
 
TILMELDING/ANMELDELSESFRIST: 
 
Kontaktperson/sagsbehandler for Østdanske ÅM, hvortil anmeldelser skal sendes, er:  

Connie Florin, Randvolden 6, 2730  Herlev 

Telefon 44 84 44 02 -  E-mail:  CF@sport.dk 
 

 

Anmeldelsesfristen er onsdag den 18. april 2012. Denne dato skal anmeldelserne være 
kontaktpersonen i hænde. 
 
NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 5 – sidste afsnit. 
 
 
KVALIFIKATION: 
 
Der kan anvendes tider fra og med den 1. maj 2011. 
 
 
DANSK  SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 
Overdommere: Jens-Chr. Iversen, tlf.: 45 93 27 47 el. 24 24 77 60, E-mail: j.h.iversen@mail.dk 
 Lars Tang Veje, tlf.: 32 52 42 30 el. 40 31 64 15, E-mail: Lars@tang-veje.dk 
Startere: Finn Larsen, tlf.: 46 13 81 76 el. 26 41 22 98, E-mail: finn@famlarsen.dk 
 Lene Madegaard, tlf.: 4439 4459 el. 2920 6150, E-mail: lenemadegaard@privat.dk 
 
 
  
LOKAL KONTAKTPERSON: 
 

?? 
E-mail: ?? 
WEB: ?? 

 
  

mailto:CF@sport.dk
mailto:j.h.iversen@mail.dk
mailto:Lars@tang-veje.dk
mailto:finn@famlarsen.dk
mailto:lenemadegaard@privat.dk
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DANSK SVØMMEUNIONS ØSTDANSKE ÅRGANGS MESTERSKAB 

GR. 2 
 
 

DEN 11. – 13. MAJ 2012 
 

GREVE SVØMMEHAL 
Jørgen Bachs Plads 1, 2670 Greve 

 

 
 
DELTAGELSE: 

 
Ældste gruppe: Piger årgang 00 og drenge årgang 98. 
Yngste gruppe: Piger årgang 01 eller yngre og drenge årgang 99 eller yngre. 
 
 
 
 

I 400 m fri afvikles højst 8 heat Som udgangspunkt medtages et ligeligt antal svømmere fra hver 
aldersgruppe. Eventuelt ”tomme pladser” i en aldersgruppe kan benyttes af ”eventuelle reserver” i den 
anden aldersgruppe under forudsætning af, at kravtiden er opnået 
 
 

I de individuelle løb består sidste heat af svømmerne med de bedste tider i ældste gruppe og 
næstsidste heat af svømmerne med de bedste tider i yngste gruppe. Holdkapløbene svømmes samlet.  
Der kåres en vinder i hver gruppe i de individuelle løb. Holdkapper kan bestå af svømmere fra begge 
grupper, og der kåres en samlet vinder. 
 
 

 
 

LØBSPROGRAM/KRAVTIDER (alle tider er 25 m tider):  
 
Mesterskabet afvikles på kortbane. 
 
 
1. Afsnit: Fredag den 11. maj, klokken 17.00, opv. kl. 15.30 
 
Holdkapkort til 1. afsnit afleveres senest fredag kl. 15.30 
 

00 piger 01/yng. piger

98 drenge 99/yng. drenge

1 400 m fri drenge 4.53.59 5.05.49

2 400 m fri piger 5.29.19 6.26.19

3 200 m brystsvømning drenge 3.08.09 3.16.79

4 200 m brystsvømning piger 3.19.89 3.45.19

5 4 x 50 m fri drenge fri

6 4 x 50 m fri piger fri  
 
 
Bemærk: “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med  
     estimeret tid på side 4. Der medtages maximalt hold svarende til 5 heat. 
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2. Afsnit: Lørdag den 12. maj, klokken 10.00, opv. kl. 08.30 
 
Holdkapkort til 2. afsnit afleveres senest lørdag kl. 08.30 
 

00 piger 01/yng. piger

98 drenge 99/yng. drenge

7 200 m fri piger 2.34.89 2.54.79

8 200 m fri drenge 2.18.39 2.33.29

9 100 m brystsvømning piger 1.35.59 1.46.19

10 100 m brystsvømning drenge 1.25.89 1.31.29

11 200 m rygsvømning piger 2.59.09 3.19.09

12 200 m rygsvømning drenge 2.41.79 2.49.09  
 
Løb 13 starter tidligst kl. 13.30 
 

00 piger 01/yng. piger

98 drenge 99/yng. drenge

13 400 indv. Medley piger 6.30.19 6.58.19

14 400 indv. Medley drenge 5.54.79 6.09.99

15 50 m fri piger 0.33.39 0.36.29

16 50 m fri drenge 0.29.19 0.30.99

17 4 x 100 m holdmedley piger fri

18 4 x 100 m holdmedley drenge fri  
 
 
 
3. Afsnit: Søndag den 13. maj, klokken 10.00, opv. kl. 08.30 

 
Holdkapkort til 3. afsnit afleveres senest søndag kl. 08.30 
 

00 piger 01/yng. piger

98 drenge 99/yng. drenge

19 4 x 50 m holdmedley drenge fri

20 4 x 50 m holdmedley piger fri

21 200 m indv. Medley drenge 2.36.99 2.53.79

22 200 m indv. Medley piger 3.00.19 3.25.99

23 100 m fri drenge 1.05.69 1.08.09

24 100 m fri piger 1.13.39 1.19.59  
 
Løb 25 starter tidligst kl. 13.30 
 

00 piger 01/yng. piger

98 drenge 99/yng. drenge

25 100 m butterfly drenge 1.16.69 1.20.39

26 100 m butterfly piger 1.32.99 1.43.09

27 100 m rygsvømning drenge 1.13.89 1.16.39

28 100 m rygsvømning piger 1.24.79 1.32.79

29 4 x 100 m fri drenge fri

30 4 x 100 m fri piger fri  
 
Bemærk: Afsnitsopdeling lørdag og søndag skal sikre, at svømmere mm. kan forlade hallen, 
   såfremt deres tilstedeværelse ikke er påkrævet. 
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ANMELDELSESGEBYR: 
  
Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 41,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret 115,00 kr. 
pr. anmeldt start.  
Såfremt der ikke anmeldes på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- 
kr. pr. start. 
Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 
MESTERSKABSGEBYR: 
 
Der opkræves et mesterskabsgebyr på 8,- kr. pr. individuel start. Der opkræves ikke mesterskabsgebyr 
for holdkap. 
Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmeren ikke kommer til start. 
 
 
TILMELDING/ANMELDELSESFRIST: 
 
Kontaktperson/sagsbehandler for Østdanske ÅM, hvortil anmeldelser skal sendes, er:  
 

Connie Florin, Randvolden 6, 2730  Herlev 

Telefon 44 84 44 02 - E-mail: CF@sport.dk 
 

Anmeldelsesfristen er onsdag den 18. april 2012. Denne dato skal anmeldelserne være 

kontaktpersonen i hænde. 
 
NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 5 – sidste afsnit. 
 
 
KVALIFIKATION: 
 
Der kan anvendes tider fra og med den 1. maj 2011. 
 
 
 
DANSK  SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 
Overdommere: Henriette S. Jensen, tlf.: 27 50 52 03, E-mail: henriette@comxnet.dk 
 Teddy Bjørklund, tlf.: 47 31 50 47, E-Mail: teddy_bjorklund@hotmail.com 
Startere: Peter Stougaard, tlf.: 50 91 78 01, E-Mail: Peter@stougaard.dk 
 Søren Voller, tlf.: 49 21 73 96, E-mail: soren@voller.dk 
 
 
 
LOKAL KONTAKTPERSON: 

 
Charlotte Pedersen 

Tlf.: 22 20 22 54 – E-mail: su@gtiswim.dk  
WEB: www.gtiswim.dk 

 
 
 

 

mailto:CF@sport.dk
mailto:henriette@comxnet.dk
mailto:teddy_bjorklund@hotmail.com
mailto:Peter@stougaard.dk
mailto:soren@voller.dk
http://www.gtiswim.dk/
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DANSK SVØMMEUNION VESTDANSKE MESTERSKABER 
 

 
 
 
DELTAGELSE: 
 
Alle Vestdanske mesterskaber er åbne for klubber / foreninger fra både Vest- og Østdanmark. En 
svømmer eller et hold fra Østdanmark kan dog ikke sætte en Vestdansk rekord. 
  
 
 
 
 
PRÆMIER: 
 
Der gives medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hvert løb.  
 
 
 
 
 
 
 
MESTERSKABSGEBYR: 
 
Der opkræves et mesterskabsgebyr på 8,- kr. pr. individuel start. Der opkræves ikke mesterskabsgebyr 
for holdkap. 
Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmeren ikke kommer til start. 
Mesterskabsgebyret tilfalder ubeskåret den arrangerende klub og er tænkt både som incitament og til 
dækning af såvel officialforplejning som øvrige udgifter. 
 
 
 
 
 
  



 

 66 

VESTDANSKE KORTBANE MESTERSKAB 
 
 

DEN 28. – 30. OKTOBER 2011 

 
AARHUS SVØMMESTADION 

F. Vestergaardsgade 5, 8000  Aarhus C 
 

 
DELTAGELSE: 
Der er ingen aldersbegrænsning for deltagelse i dette mesterskab. 
 

 
LØBSPROGRAM/KRAVTIDER (alle tider er 25 m tider): 
NB!! For at sikre korrekt afvikling af dette mesterskab er GR-filen til brug for anmeldelse 
fremdateret.  
 

1. Afsnit: Fredag den 28. oktober kl. 17.00, opv. kl. 15.30.  
 

Holdkapkort til 1. afsnit afleveres senest fredag kl. 15.30 
 
 

1  50 m fri damer 0.29.59

2  50 m fri herrer 0.25.39

3  50 m butterfly damer 0.32.59

4  50 m butterfly herrer 0.28.39

5 400 m fri damer 4.48.69 direkte finale

6 400 m fri herrer 4.22.69 direkte finale

7 400 m indv. medley damer 5.28.89 direkte finale

8 400 m indv. medley herrer 5.07.09 direkte finale

9  50 m rygsvømning damer 0.34.49

10  50 m rygsvømning herrer 0.31.29

11  50 m brystsvømning damer 0.38.09

12  50 m brystsvømning herrer 0.33.89

13 4 x 200 m fri damer fri direkte finale

14 4 x 200 m fri herrer fri direkte finale  
 

 
2. Afsnit: Lørdag den 29. oktober kl. 09.30. Indledende heat. Opv. kl. 8.00. 
 

15 200 m fri damer 2.17.19

16 200 m fri herrer 2.03.09

17 100 m brystsvømning damer 1.20.19

18 100 m brystsvømning herrer 1.11.69

19 200 m butterfly damer 2.44.29

20 200 m butterfly herrer 2.20.99

21 100 m rygsvømning damer 1.11.89

22 100 m rygsvømning herrer 1.03.79

23 100 m indv. Medley damer 1.11.69

24 100 m indv. Medley herrer 1.03.79

25 1500 m fri damer 19.05.49 direkte finale

26 800 m fri herrer 9.15.99 direkte finale  
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3. Afsnit: Lørdag den 29. oktober senest kl. 17.00. Finaler. Opv. kl. 15.30. 
 

Holdkapkort til 3. afsnit afleveres senest lørdag kl. 15.30 
 
 

27 4 x 50 m holdmedley damer fri direkte finale

28 4 x 50 m holdmedley herrer fri direkte finale  

 
Finaler i løb 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 
 

25 1500 m fri damer 19.05.49 bedste heat

26 800 m fri herrer 9.15.99 bedste heat

29 4 x 100 m fri damer fri direkte finale

30 4 x 100 m fri herrer fri direkte finale
 

 
 

 
 
4. Afsnit: Søndag den 30. oktober kl. 9.30. Indledende heat. Opv. kl. 8.00. 
 

31 200 m rygsvømning damer 2.32.99

32 200 m rygsvømning herrer 2.18.79

33 100 m fri damer 1.03.09

34 100 m fri herrer 0.55.89

35 200 m brystsvømning damer 2.52.69

36 200 m brystsvømning herrer 2.39.19

37 100 m butterfly damer 1.12.59

38 100 m butterfly herrer 1.02.59

39 200 m indv. Medley damer 2.35.49

40 200 m indv. Medley herrer 2.20.89

41 800 m fri damer 9.59.99 direkte finale

42 1500 m fri herrer 17.59.99 direkte finale  
 

 
 
5. Afsnit: Søndag den 30. oktober senest kl. 16.00. Finaler. Opv. kl. 15.30. 
 
Holdkapkort til 5. afsnit afleveres senest søndag kl. 15.30 
 

43 4 x 50 fri damer fri direkte finale

44 4 x 50 fri herrer fri direkte finale  
 
Finaler i løb 9, 10, 11, 12, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 
 

41 800 m fri damer 9.59.99 bedste heat

42 1500 m fri herrer 17.59.99 bedste heat

45 4 x 100 holdmedley damer fri direkte finale

46 4 x 100 holdmedley herrer fri direkte finale  
 
 
AFVIKLING: 
400 m fri og 400 m individuel medley afvikles med direkte finale. Der medtages max. svømmere sv.t. 5 
heat pr. løb. 
 
800 m og 1500 m fri afvikles med direkte finale, med formodede bedste heat i finaleafsnittet. Der 
medtages max. svømmere sv.t. 3 heat pr. løb. 
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Alle andre individuelle løb afvikles med indledende heat hvor junior/årgang og seniorer svømmer adskilt, 
A-finale samt evt. B-finale. De første heats i løbets indledende runde udgøres af junior/årgang, der er 
seedet efter FINA’s regler for direkte finale. De efterfølgende heats udgøres af seniorerne, der er seedet 
efter FINA’s regler for indledende løb. De 6/8 bedste tider sammenlagt (uanset aldersgruppe) udgør A 
finalen. Nr. 7 – 12 eller 9 – 16 (afhængig af baneantallet) udgør B finalen, som kun afvikles hvis der 
enten er mindst 24 deltagere i pågældende løb eller de deltagende klubber ønsker afvikling. 
 
For junior-/årgangsvømmerne vil de indledende heats være gældende som deres mesterskab. De tre 
bedst placerede junior-/årgangsvømmere efter indledende runde vil blive udråbt som henholdsvis 
mester, nr. 2 og nr. 3. 
 
Holdkapholdene kan sammensættes af både senior-, junior- og årgangsvømmere. “Fri” betyder, at der 
ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med estimeret tid på side 4. Der medtages 
maksimalt hold svarende til 5 heat. 
 
Præmieoverrækkelsen for junior-/årgangsvømmere skal ske sammen med seniorsvømmere for samme 
løb. Først seniorer derefter junior/årgang, evt. med fanfare efter hver gruppe. 
 
 
ANMELDELSESGEBYR: 
Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 42,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret 125,00 kr. 
pr. anmeldt start.  
Såfremt der ikke anmeldes på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- 
kr. pr. start. 
 
 
ANMELDELSE/ANMELDELSESFRIST: 
Sagsbehandler for Vestdanske KM, hvortil anmeldelser skal sendes, er: 

Peter Møller Nielsen, Elmsager 24, 8240  Risskov 

Telefon 86 21 43 77 – E-mail: pmn@privat.dk 
 

Anmeldelsesfristen er onsdag den 5. oktober 2011. Denne dato skal anmeldelserne være 
kontaktpersonen i hænde. 
 
NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 4 – sidste afsnit. 
 
 
KVALIFIKATION: 
Der kan anvendes tider fra og med den 29. oktober 2010. 
 
 
DANSK  SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 

Overdommere: Svend Sander, tlf.: 31 66 58 33, E-Mail: svend@sander1.dk 
 Henrik Werge, tlf.: 86 22 75 65 el. 29 20 85 76, E-Mail: hwerge@mail.dk 
Startere: Ove Antonsen, tlf.: 97 85 46 16, E-Mail: oastruer@mail.tele.dk 
 John Petersen, tlf.: 75 91 45 98, E-mail: jop0412@gmail.com 
 

   
LOKAL KONTAKTPERSON:  
 

???? 
WEB: http://agf-swimteam.dk 

  

mailto:pmn@privat.dk
mailto:svend@sander1.dk
mailto:hwerge@mail.dk
mailto:oastruer@mail.tele.dk
mailto:jop0412@gmail.com
http://agf-swimteam.dk/
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 VESTDANSKE ÅRGANGS MESTERSKAB GR. 1 
 
 

DEN 2. – 4. DECEMBER  2011 
 

AABYBROHALLEN 
Jens Møllersvej 3, 9440  Aabybro 

 
 
 
DELTAGELSE: 
Ældste gruppe: Piger årgang 98 og drenge årgang 96. 
Yngste gruppe: Piger årgang 99 og drenge årgang 97. 
 
I 400 m fri og 400 m individuel medley afvikles højst 8 heat Som udgangspunkt medtages et ligeligt 
antal svømmere fra hver aldersgruppe. Eventuelt ”tomme pladser” i en aldersgruppe kan benyttes af 
”eventuelle reserver” i den anden aldersgruppe under forudsætning af, at kravtiden er opnået 
 
For 800 m og 1500 m fri afvikles højst 4 heat. Som udgangspunkt medtages et ligeligt antal svømmere 
fra hver aldersgruppe. Eventuelt ”tomme pladser” i en aldersgruppe kan benyttes af ”eventuelle 
reserver” i den anden aldersgruppe under forudsætning af, at kravtiden er opnået 
 
I de individuelle løb består sidste heat af svømmerne med de bedste tider i ældste gruppe og 
næstsidste heat af svømmerne med de bedste tider i yngste gruppe. Holdkapløbene svømmes samlet.  
Der kåres en vinder i hver gruppe i de individuelle løb. Holdkapper kan bestå af svømmere fra begge 
grupper, og der kåres en samlet vinder. 
 
 
 
LØBSPROGRAM/KRAVTIDER (alle tider er 25 m tider): 
 
Mesterskabet afvikles på kortbane. 
 
 
1. Afsnit: Fredag den 2. december, kl.17.00, indsv. kl. 15.30 
 
Holdkapkort til 1. afsnit afleveres senest fredag kl. 15.30 
 

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

1 400 m indv. Medley drenge 5.17.99 5.38,29

2 400 m indv. Medley piger 6.00.19 6.29.19

3 50 m fri drenge 0.27.79 0.28.49

4 50 m fri piger 0.32.19 0.33.29

5 200 m rygsvømning drenge 2.32.99 2.33.99

6 200 m rygsvømning piger 2.42.39 2.58.79

7 4 x 200 m fri drenge fri

8 4 x 200 m fri piger fri  
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2. Afsnit: Lørdag den 3. december, kl. 10.00, indsv. kl. 08.30 
 
Holdkapkort til 2. afsnit afleveres senest lørdag kl. 08.30 

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

9 400 m fri piger 5.01.99 5.31.99

10 200 m fri drenge 2.09.69 2.15.49

11 100 m rygsvømning piger 1.18.19 1.20.49

12 100 m brystsvømning drenge 1.22.09 1.22.49

13 200 m butterfly piger 3.07.99 3.41.69

14 200 m indv. medley drenge 2.27.39 2.35.19  
 
Løb 15 starter tidligst kl. 13.30 
   

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

15 100 m fri piger 1.07.39 1.12.09

16 1500 m fri drenge 19.28.99 19.59.99

17 200 m brystsvømning piger 3.09.79 3.21.59

18 100 m butterfly drenge 1.07.19 1.12.99

19 4 x 100 m holdmedley piger fri

20 4 x 100 m fri drenge fri  
 
 
3. Afsnit: Søndag d. 4. december, kl. 10.00, indsv. kl 08.30 
 
Holdkapkort til 3. afsnit afleveres senest søndag kl. 08.30 

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

21 400 m fri drenge 4.42.59 4.55.09

22 200 m fri piger 2.26.19 2.35.69

23 100 m rygsvømning drenge 1.12.59 1.13.29

24 100 m brystsvømning piger 1.30.49 1.30.59

25 200 m butterfly drenge 2.49.89 3.06.19

26 200 m indv. medley piger 2.45.99 2.56.79  
 
Løb 27 starter tidligst kl. 13.30 
   

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

27 100 m fri drenge 0.59.89 1.02.69

28 800 m fri piger 10.39.89 11.53.99

29 200 m brystsvømning drenge 3.00.09 3.05.99

30 100 m butterfly piger 1.22.69 1.28.39

31 4 x 100 m holdmedley drenge fri

32 4 x 100 m fri piger fri  
 
Bemærk: Afsnitsopdeling lørdag og søndag skal sikre, at svømmere mm. kan forlade hallen, 
   såfremt deres tilstedeværelse ikke er påkrævet. 
 
   “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med  
    estimeret tid på side 5. Der medtages maximalt hold svarende til 5 heat. 
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ANMELDELSESGEBYR: 
 
Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 41,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret 115,00 kr. 
pr. anmeldt start.  
Såfremt der ikke anmeldes på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- 
kr. pr. start. 
Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 
 
MESTERSKABSGEBYR: 
 
Der opkræves et mesterskabsgebyr på 8,- kr. pr. individuel start. Der opkræves ikke mesterskabsgebyr 
for holdkap. 
Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmeren ikke kommer til start. 
 
 
 
TILMELDING/ANMELDELSESFRIST: 
 

Kontaktperson/sagsbehandler for Vestdanske ÅM, hvortil anmeldelser skal sendes, er:  

Peter Møller Nielsen, Elmsager 24, 8240  Risskov 

Telefon 86 21 43 77 – E-mail: pmn@privat.dk 
 
Anmeldelsesfristen er mandag den 14. november 2011. Denne dato skal anmeldelserne være 
kontaktpersonen i hænde. 
 
NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 5 – sidste afsnit. 
 
 
KVALIFIKATION: 
 
Der kan anvendes tider fra og med den 2. december 2010. 
 
 
 

 
DANSK  SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 

Overdommere: Keld Mikkelsen, Tlf.: 66 13 45 98, E-mail: bk@dsa-net.dk 
 Søren Mikkelsen, tlf.: 72 12 71 34, E-mail: sc.mikkelsen@post.cybercity.dk 

Startere: Henrik Werge, tlf.: 86 22 75 65 el. 28 74 16 90, E-Mail: hwerge@mail.dk 
 Charlotte Kert, tlf.: 20 67 60 61, E-Mail: charlottekert@mail.dk 
  
 
LOKAL KONTAKTPERSON:  

Anna Underlin 

Telefon: 98 26 87 71 - E-mail: underlin@mail.dk 
 

WEB: http://aabybrosvoem.dk 

mailto:pmn@privat.dk
mailto:bk@dsa-net.dk
mailto:sc.mikkelsen@post.cybercity.dk
mailto:hwerge@mail.dk
mailto:charlottekert@mail.dk
mailto:underlin@mail.dk
http://aabybrosvoem.dk/
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 VESTDANSKE ÅRGANGS MESTERSKAB GR. 2 
 
 

DEN 3. – 4. DECEMBER 2011 
 

SEMINARIETS SVØMMEHAL 
Skolebakken 171, 6705  Esbjerg Ø 

 
 
DELTAGELSE: 

 
Ældste gruppe: Piger årgang 00 og drenge årgang 98. 
Yngste gruppe: Piger årgang 01 eller yngre og drenge årgang 99 eller yngre. 
 
 

I 400 m fri afvikles højst 8 heat Som udgangspunkt medtages et ligeligt antal svømmere fra hver 
aldersgruppe. Eventuelt ”tomme pladser” i en aldersgruppe kan benyttes af ”eventuelle reserver” i den 
anden aldersgruppe under forudsætning af, at kravtiden er opnået 
 
 

I de individuelle løb består sidste heat af svømmerne med de bedste tider i ældste gruppe og 
næstsidste heat af svømmerne med de bedste tider i yngste gruppe. Holdkapløbene svømmes samlet.  
Der kåres en vinder i hver gruppe i de individuelle løb. Holdkapper kan bestå af svømmere fra begge 
grupper, og der kåres en samlet vinder. 
 
 

 

LØBSPROGRAM/KRAVTIDER (alle tider er 25 m tider):  
 

Mesterskabet afvikles på kortbane. 
 

1. Afsnit: Lørdag den 3. december klokken 10.00, opv. kl. 08.30 
 
Holdkapkort til 1. afsnit afleveres senest lørdag kl. 08.30 
 

00 piger 01/yng. piger

98drenge 99/yng. drenge

1 4 x 50 m fri piger

2 4 x 50 m fri drenge

3 400 m fri piger 6.51.69 7.15.09

4 400 m fri drenge 5.14.39 5.36.99

5 100 m indv. Medley piger 1.33.69 1.40.89

6 100 m indv. Medley drenge 1.17.89 1.24.19

7 200 m rygsvømning piger 3.25.89 3.51.69

8 200 m rygsvømning drenge 2.54.69 2.58.89

fri

fri

 
 
Løb 9 starter tidligst kl. 13.30 
 
Bemærk: “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med  
     estimeret tid på side 4. Der medtages maximalt hold svarende til 5 heat. 
 
   Afsnitsopdeling lørdag og søndag skal sikre, at svømmere mm. kan forlade hallen, 
   såfremt deres tilstedeværelse ikke er påkrævet. 
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Løb 9 starter tidligst kl. 13.30 
 

00 piger 01/yng. piger

98drenge 99/yng. drenge

9 100 m butterfly piger 1.57.29 2.04.69

10 100 m butterfly drenge 1.24.29 1.35.39

11 200 m brystsvømning piger 3.49.49 4.00.09

12 200 m brystsvømning drenge 3.13.09 3.30.59

13 100 m fri piger 1.19.19 1.30.59

14 100 m fri drenge 1.06.69 1.10.29

15 4 x 100 m holdmedley piger

16 4 x 100 m holdmedley drenge

fri

fri  
 
 
 
2. Afsnit: Søndag den 4.december klokken 10.00, opv. kl. 08.30 
 
Holdkapkort til 2. afsnit afleveres senest søndag kl. 08.30 
 

00 piger 01/yng. piger

98drenge 99/yng. drenge

17 4 x 50 m holdmedley piger

18 4 x 50 m holdmedley drenge

19 200 m fri piger 2.59.79 3.28.99

20 200 m fri drenge 2.27.99 2.34.29

21 100 m rygsvømning piger 1.34.19 1.43.09

22 100 m rygsvømning drenge 1.20.09 1.22.29

23 200 m indv. Medley piger 3.19.99 4.06.09

24 200 m indv. Medley drenge 2.49.99 3.02.99

fri

fri

 
 
Løb 25 starter tidligst kl. 13.30 
 

00 piger 01/yng. piger

98drenge 99/yng. drenge

25 50 m fri piger 0.36.39 0.40.09

26 50 m fri drenge 0.30.29 0.31.69

27 100 m brystsvømning piger 1.44.99 1.55.39

28 100 m brystsvømning drenge 1.32.09 1.37.99

29 4 x 100 m fri piger

30 4 x 100 m fri drenge

fri

fri  
 
 
Bemærk: Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med  
     estimeret tid på side 4. Der medtages maximalt hold svarende til 5 heat. 
 
   Afsnitsopdeling lørdag og søndag skal sikre, at svømmere mm. kan forlade hallen, 
   såfremt deres tilstedeværelse ikke er påkrævet. 
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ANMELDELSESGEBYR: 
  
Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 41,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret 115,00 kr. 
pr. anmeldt start.  
Såfremt der ikke anmeldes på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- 
kr. pr. start. 
Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 
MESTERSKABSGEBYR: 
 
Der opkræves et mesterskabsgebyr på 8,- kr. pr. individuel start. Der opkræves ikke mesterskabsgebyr 
for holdkap. 
Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmeren ikke kommer til start. 
 
 
 
TILMELDING/ANMELDELSESFRIST: 
 
Sagsbehandler for Vestdanske ÅM, hvortil anmeldelser skal sendes, er:  

 

Peter Møller Nielsen, Elmsager 24, 8240  Risskov 

Telefon 86 21 43 77 – E-mail: pmn@privat.dk 
 
Anmeldelsesfristen er mandag den 14. november 2011. Denne dato skal anmeldelserne være 
kontaktpersonen i hænde. 
 
NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 5 – sidste afsnit. 
 
 
 
KVALIFIKATION: 
 
Der kan anvendes tider fra og med den 3. december 2010. 
 

 
 
DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 
Overdommere: Per Didriksen, Tlf.: 74 62 01 34 el. 28 82 40 39, E-mail: pdwobbegong@gmail.com 
 Flemming Skyggelund, Tlf.: 6531 1504 / 2032 5666, E-mail: liguster@turbopost.dk 
Startere: Svend Sander, tlf.: 31 66 58 33, E-Mail: svend@sander1.dk 
 Per Kirkegaard, tlf.: 98 17 72 78, E-mail: fam.kirkegaard@stofanet.dk 
  
 
LOKAL KONTAKTPERSON: 
 

Keld Zyzek 
Tlf.: 20 94 61 91   – E-Mail: zysek@bbsyd.dk 

 
WEB: http://www.swimteamesbjerg.dk 

  

mailto:pmn@privat.dk
mailto:pdwobbegong@gmail.com
mailto:liguster@turbopost.dk
mailto:svend@sander1.dk
mailto:fam.kirkegaard@stofanet.dk
mailto:zysek@bbsyd.dk
http://www.swimteamesbjerg.dk/
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DANSK SVØMMEUNIONS VESTDANSKE 

SENIOR & JUNIOR LANGBANE MESTERSKAB 
 
 

DEN 2. – 4. MARTS  2012 
 

VANDHUSET – PARK VENDIA 
Børge Christensensvej 4, 9800 Hjørring 

 
 
 
DELTAGELSE: 

 
Senior: Damer: årg. 95 og ældre Herrer: årg. 93 og ældre 
Junior: Piger: årg. 96 og yngre Drenge: årg. 94 og yngre 

 
 
 
LØBSPROGRAM/KRAVTIDER: 
 

1. Afsnit: Fredag den 2. marts kl. 17.00. Direkte finaler junior & indl. senior. Opv. kl. 15.30. 
 
Holdkapkort til 1. afsnit afleveres senest fredag kl. 15.30. 
 

Senior Junior

1 400 m fri damer 4.51.79 5.01.29

2 400 m fri herrer 4.31.09 4.31.69

Evt. omskiftningspause

3  50 m fri damer 0.30.89 0.31.09

4  50 m fri herrer 0.26.89 0.26.89

5  50 m butterfly damer 0.33.99 0.34.49

6  50 m butterfly herrer 0.30.29 0.30.99

7  50 m rygsvømning damer 0.35.09 0.35.29

8  50 m rygsvømning herrer 0.31.99 0.31.99

9  50 m brystsvømning damer 0.38.69 0.38.69

10  50 m brystsvømning herrer 0.34.89 0.34.89

Evt. omskiftningspause

11 4 x 200 m fri damer

12 4 x 200 m fri herrer

fri

fri  
 
 

 

 
Bemærk: “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med  
     estimeret tid på side 4. Der medtages maksimalt hold svarende til 5 heat. 
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2. Afsnit: Lørdag den 3. marts kl. 09.30. Direke finaler junior & indl. senior. Opv. kl. 8.00. 
 

Senior Junior

13 200 m fri damer 2.18.09 2.23.09

14 200 m fri herrer 2.06.59 2.09.49

15 400 m indv. Medley (*) damer 5.40.29 5.48.89

16 400 m indv. Medley (*) herrer 5.25.59 5.33.79

17 200 m butterfly damer 2.49.99 2.59.99

18 200 m butterfly herrer 2.33.99 2.39.19

19 100 m rygsvømning damer 1.15.49 1.16.39

20 100 m rygsvømning herrer 1.07.29 1.09.99

21 100 m brystsvømning damer 1.23.99 1.25.89

22 100 m brystsvømning herrer 1.16.09 1.18.09

23 1500 m fri damer 19.32.09 19.32.09

24 800 m fri herrer 9.28.89 9.33.99  
 
3. Afsnit: Lørdag den 3. marts kl. 17.00. Finaler. Opv. kl. 15.30. 
 
Holdkapkort til 3. afsnit afleveres senest lørdag kl. 15.30. 
 
Finaler løb nr. 13, 14, 15 (* bedste heat), 16 (* bedste heat), 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
 

23 1500 m fri damer

24 800 m fri herrer

25 4 x 100 m fri damer

26 4 x 100 m fri herrer

bedste heat

bedste heat

fri

fri  
 
4. Afsnit: Søndag den 4. marts kl. 9.30. Direkte finaler junior & indl. senior. Opv. kl. 8.00. 
 

Senior Junior

27 100 m fri damer 1.05.09 1.06.89

28 100 m fri herrer 0.57.99 0.59.39

29 200 m rygsvømning damer 2.40.59 2.45.39

30 200 m rygsvømning herrer 2.28.89 2.31.99

31 200 m brystsvømning damer 3.01.19 3.02.89

32 200 m brystsvømning herrer 2.50.89 2.52.89

33 200 m indv. Medley damer 2.40.99 2.43.39

34 200 m indv. Medley herrer 2.26.89 2.31.99

35 100 m butterfly damer 1.13.99 1.16.29

36 100 m butterfly herrer 1.04.49 1.06.99

37 800 m fri damer 10.15.39 10.20.19

38 1500 m fri herrer 18.10.39 18.17.99  
 
5. Afsnit: Søndag den 4. marts kl. 16.00. Finaler. Opv. kl. 14.30. 
 
Holdkapkort til 5. afsnit afleveres senest søndag kl. 14.30. 
 
Finaler i løb 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 
 

37 800 m fri damer

38 1500 m fri herrer

39 4 x 100 m holdmedley damer

40 4 x 100 m holdmedley herrer

bedste heat

bedste heat

fri

fri  
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AFVIKLING: 
 
Alle 50 m løb afvikles således at de første heats udgøres af juniorer og de sidste heats af seniorerne. 
Der kåres mestre for både junior- og seniorsvømmere. 
 
400 m fri og 400 m individuel medley afvikles med direkte finale. For 400 m individuel medley afvikles 
formodet bedste heat i finaleafsnittet. Der kåres mestre for både junior- og seniorsvømmere. Der 
medtages max. svømmere sv.t. 5 heat pr. løb. 
 
800 m og 1500 m fri afvikles med direkte finale, med formodede bedste heat i finaleafsnittet. Der kåres 
mestre for både junior- og seniorsvømmere. Der medtages max. svømmere sv.t. 3 heat pr. løb. 
 
I løb med direkte finale uddeles senior medaljer til de svømmere, der har opnået de tre hurtigste tider 
sammenlagt uanset svømmerens aldersgruppe. 
 
Alle andre individuelle løb afvikles med indledende heat hvor juniorer og seniorer svømmer adskilt, A-
finale samt evt. B-finale. De første heats i løbets indledende runde udgøres af juniorerne, der er seedet 
efter FINA’s regler for direkte finale. De efterfølgende heats udgøres af seniorerne, der er seedet efter 
FINA’s regler for indledende løb. De 6/8 bedste tider sammenlagt (uanset senior/junior) udgør A finalen. 
Nr. 7 – 12 eller 9 – 16 (afhængig af baneantallet) udgør B finalen, som kun afvikles hvis der enten er 
mindst 24 deltagere i pågældende løb eller de deltagende klubber ønsker afvikling. 
 
For juniorsvømmerne vil de indledende heats være gældende som deres mesterskab. De tre bedst 
placerede juniorer efter indledende runde vil blive udråbt som henholdsvis mester, nr. 2 og nr. 3. 
 
Holdkapholdene kan sammensættes af både senior- og juniorsvømmere. 
 

Præmieoverrækkelsen for juniorsvømmere skal ske sammen med seniorsvømmere for samme løb. 
Først seniorer derefter juniorer, evt. med fanfare efter hver gruppe. 
 

ANMELDELSESGEBYR: 
 
Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 42,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret 125,00 kr. 
pr. anmeldt start.  
Såfremt der ikke anmeldes på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- 
kr. pr. start. 
Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 
 
MESTERSKABSGEBYR: 
 
Der opkræves et mesterskabsgebyr på 8,- kr. pr. individuel start. Der opkræves ikke mesterskabsgebyr 
for holdkap. 
Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmeren ikke kommer til start. 
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ANMELDELSE/ANMELDELSESFRIST: 
 
Kontaktperson/sagsbehandler for Vestdanske senior/junior, hvortil anmeldelser skal sendes, er: 

Peter Møller Nielsen, Elmsager 24, 8240  Risskov 

Telefon 86 21 43 77 – E-mail: pmn@privat.dk 
 
Anmeldelsesfristen er onsdag den 8. februar 2012. Denne dato skal anmeldelserne være 
kontaktpersonen i hænde. 
NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 5 – andet afsnit. 
 

 
 
KVALIFIKATION: 
 
Der kan anvendes tider fra den 4. marts 2011. 
 
 
DANSK  SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 
Overdommere: Torben V. Jensen, tlf.: 75 94 46 23, E-mail: torben.v.jensen@gmail.com 
 Charlotte Kert, tlf.: 20 67 60 61, E-Mail: charlottekert@mail.dk 

Startere: John Petersen, tlf.: 75 91 45 98, E-Mail: jop0412@gmail.com 
 Per Didriksen, Tlf.: 74 62 01 34 el. 28 82 40 39, E-mail: pdwobbegong@gmail.com 
 
 
 
 
LOKAL KONTAKTPERSON:  
 

Henning Jacobsen, Gl. Hirtshalsvej 21, Vidstrup, 9800  Hjørring 
Telefon: 98 97 81 45 – E-mail: henning@jacobsen.mail.dk 

WEB: www.s68.dk 
 
 

 
 
 

  

mailto:pmn@privat.dk
mailto:torben.v.jensen@gmail.com
mailto:charlottekert@mail.dk
mailto:jop0412@gmail.com
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DANSK SVØMMEUNIONS VESTDANSKE ÅRGANGS MESTERSKAB 

GR. 1 
 
 

DEN 11. – 13. MAJ  2012 
 

NYBORG SVØMME- og BADELAND 
Storebæltsvej 13, 5800  Nyborg 

 
DELTAGELSE: 

 
Ældste gruppe: Piger årgang 98 og drenge årgang 96. 
Yngste gruppe: Piger årgang 99 og drenge årgang 97. 
 

 
I 400 m fri og 400 m individuel medley afvikles højst 8 heat Som udgangspunkt medtages et ligeligt 
antal svømmere fra hver aldersgruppe. Eventuelt ”tomme pladser” i en aldersgruppe kan benyttes af 
”eventuelle reserver” i den anden aldersgruppe under forudsætning af, at kravtiden er opnået 
 
For 800 m og 1500 m fri afvikles højst 4 heat. Som udgangspunkt medtages et ligeligt antal svømmere 
fra hver aldersgruppe. Eventuelt ”tomme pladser” i en aldersgruppe kan benyttes af ”eventuelle 
reserver” i den anden aldersgruppe under forudsætning af, at kravtiden er opnået 
 
I de individuelle løb består sidste heat af svømmerne med de bedste tider i ældste gruppe og 
næstsidste heat af svømmerne med de bedste tider i yngste gruppe. Holdkapløbene svømmes samlet.  
Der kåres en vinder i hver gruppe i de individuelle løb. Holdkapper kan bestå af svømmere fra begge 
grupper, og der kåres en samlet vinder. 
 
 
LØBSPROGRAM/KRAVTIDER (alle tider er 25 m tider):  
 
Mesterskabet afvikles på kortbane 
 
1. Afsnit: Fredag den 11. maj, kl.17.00, indsv. kl. 15.30  
 
Holdkapkort til 1. afsnit afleveres senest fredag kl. 15.30 
 

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

1 400 m indv. Medley drenge 5.16.49 5.36,69

2 400 m indv. Medley piger 5.58.49 6.27.29

3 50 m fri drenge 0.27.69 0.28.39

4 50 m fri piger 0.32.09 0.33.19

5 200 m rygsvømning drenge 2.32.29 2.33.29

6 200 m rygsvømning piger 2.41.59 2.57.99

7 4 x 200 m fri drenge fri

8 4 x 200 m fri piger fri  
 
Bemærk: “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med  

   estimeret tid på side 4. Der medtages maximalt hold svarende til 5 heat. 
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2. Afsnit: Lørdag den 12. maj kl. 10.00, indsv. kl. 08.30 
 
Holdkapkort til 2. afsnit afleveres senest lørdag kl. 08.30 
 

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

9 400 m fri piger 5.00.49 5.30.39

10 200 m fri drenge 2.09.09 2.14.89

11 100 m rygsvømning piger 1.17.89 1.20.09

12 100 m brystsvømning drenge 1.21.69 1.22.09

13 200 m butterfly piger 3.07.09 3.40.59

14 200 m indv. medley drenge 2.26.69 2.34.49  
 
Løb 15 starter tidligst kl. 13.30 
   

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

15 100 m fri piger 1.07.09 1.11.79

16 1500 m fri drenge 19.23.19 19.54.09

17 200 m brystsvømning piger 3.08.89 3.20.59

18 100 m butterfly drenge 1.06.89 1.12.69

19 4 x 100 m holdmedley piger fri

20 4 x 100 m fri drenge fri  
 
 
 
3. Afsnit: Søndag den 13. maj kl. 10.00, indsv. kl 08.30 
 
Holdkapkort til 3. afsnit afleveres senest søndag kl. 08.30 
 

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

21 400 m fri drenge 4.41.19 4.53.69

22 200 m fri piger 2.25.49 2.34.99

23 100 m rygsvømning drenge 1.12.29 1.12.99

24 100 m brystsvømning piger 1.30.09 1.30.19

25 200 m butterfly drenge 2.49.09 3.05.29

26 200 m indv. medley piger 2.45.19 2.55.99  
 
Løb 27 starter tidligst kl. 13.30 
   

98 piger 99 piger

96 drenge 97 drenge

27 100 m fri drenge 0.59.59 1.02.39

28 800 m fri piger 10.36.79 11.50.49

29 200 m brystsvømning drenge 2.59.19 3.05.09

30 100 m butterfly piger 1.22.29 1.27.99

31 4 x 100 m holdmedley drenge fri

32 4 x 100 m fri piger fri  
 
 
Bemærk: Afsnitsopdeling lørdag og søndag skal sikre, at svømmere mm. kan forlade hallen, 
   såfremt deres tilstedeværelse ikke er påkrævet. 
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ANMELDELSESGEBYR: 
 
Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 41,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret 115,00 kr. 
pr. anmeldt start.  
Såfremt der ikke anmeldes på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- 
kr. pr. start. 
Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 
 
MESTERSKABSGEBYR: 
 
Der opkræves et mesterskabsgebyr på 8,- kr. pr. individuel start. Der opkræves ikke mesterskabsgebyr 
for holdkap. 
Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmeren ikke kommer til start. 
 
 
 
TILMELDING/ANMELDELSESFRIST: 
 

Kontaktperson/sagsbehandler for Vestdanske ÅM, hvortil anmeldelser skal sendes, er:  

Peter Møller Nielsen, Elmsager 24, 8240  Risskov 

Telefon 86 21 43 77 – E-mail: pmn@privat.dk 
 
Anmeldelsesfristen er onsdag den 18. april 2012. Denne dato skal anmeldelserne være 
kontaktpersonen i hænde. 
 
NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 5 – sidste afsnit. 

 
 
 
KVALIFIKATION: 
 
Der kan anvendes tider fra og med den 1. maj 2011. 
 
 
 

 
DANSK  SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 

Overdommere: Svend Sander, tlf.: 31 66 58 33, E-Mail: svend@sander1.dk 
 Flemming Skyggelund, Tlf.: 6531 1504 / 2032 5666, E-mail: liguster@turbopost.dk 

Startere: Ove Antonsen, tlf.: 97 85 46 16, E-Mail: oastruer@mail.tele.dk 
 Per Kirkegaard, tlf.: 98 17 72 78, E-mail: fam.kirkegaard@stofanet.dk 
 
  
 
 
LOKAL KONTAKTPERSON:  

 
Tina B. Carr, Christianslundsvej 86, 5600 Nyborg 

Tlf.: 65 30 33 77 eller 26 70 62 86  – E-Mail: tinabcarr@gmail.com 

 
WEB: www.nsklub.dk 

 

mailto:pmn@privat.dk
mailto:svend@sander1.dk
mailto:liguster@turbopost.dk
mailto:oastruer@mail.tele.dk
mailto:fam.kirkegaard@stofanet.dk
mailto:tinabcarr@gmail.com
http://www.nsklub.dk/
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DANSK SVØMMEUNIONS VESTDANSKE ÅRGANGS MESTERSKAB 

GR. 2 
 
 

DEN 11. – 13. MAJ  2012 
 

HERNING SVØMMEHAL 
Brændgårdsvej 20, 7400  Herning 

 

 
 
DELTAGELSE: 

 
Ældste gruppe: Piger årgang 00 og drenge årgang 98. 
Yngste gruppe: Piger årgang 01 eller yngre og drenge årgang 99 eller yngre. 
 
 

I 400 m fri afvikles højst 8 heat Som udgangspunkt medtages et ligeligt antal svømmere fra hver 
aldersgruppe. Eventuelt ”tomme pladser” i en aldersgruppe kan benyttes af ”eventuelle reserver” i den 
anden aldersgruppe under forudsætning af, at kravtiden er opnået 
 
 

I de individuelle løb består sidste heat af svømmerne med de bedste tider i ældste gruppe og 
næstsidste heat af svømmerne med de bedste tider i yngste gruppe. Holdkapløbene svømmes samlet.  
Der kåres en vinder i hver gruppe i de individuelle løb. Holdkapper kan bestå af svømmere fra begge 
grupper, og der kåres en samlet vinder. 
 
 

 

LØBSPROGRAM/KRAVTIDER (alle tider er 25 m tider):  
 
Mesterskabet afvikles på kortbane. 
 

 
1. Afsnit: Fredag den 11. maj, klokken 17.00, opv. kl. 15.30 
 
Holdkapkort til 1. afsnit afleveres senest fredag kl. 15.30 
 

00 piger 01/yng. piger

98 drenge 99/yng. drenge

1 400 m fri drenge 5.12.89 5.35.39

2 400 m fri piger 6.49.69 7.12.99

3 200 m brystsvømning drenge 3.12.19 3.29.59

4 200 m brystsvømning piger 3.48.39 3.58.99

5 4 x 50 m fri drenge fri

6 4 x 50 m fri piger fri  
 
 
Bemærk: “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse med  
     estimeret tid på side 4. Der medtages maximalt hold svarende til 5 heat. 
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2. Afsnit: Lørdag den 12. maj, klokken 10.00, opv. kl. 08.30 
 
Holdkapkort til 2. afsnit afleveres senest lørdag kl. 08.30 
 

00 piger 01/yng. piger

98 drenge 99/yng. drenge

7 200 m fri piger 2.58.99 3.27.99

8 200 m fri drenge 2.27.29 2.33.59

9 100 m brystsvømning piger 1.44.49 1.54.89

10 100 m brystsvømning drenge 1.31.69 1.37.59

11 200 m rygsvømning piger 3.24.89 3.50.59

12 200 m rygsvømning drenge 2.53.89 2.58.09  
 
Løb 13 starter tidligst kl. 13.30 
 

00 piger 01/yng. piger

98 drenge 99/yng. drenge

13 400 indv. Medley piger 6.46.19 7.16.19

14 400 indv. Medley drenge 6.21.09 6.35.29

15 50 m fri piger 0.36.29 0.39.89

16 50 m fri drenge 0.30.19 0.31.59

17 4 x 100 m holdmedley piger fri

18 4 x 100 m holdmedley drenge fri  
 
 
 
3. Afsnit: Søndag den 13. maj, klokken 10.00, opv. kl. 08.30 

 
Holdkapkort til 3. afsnit afleveres senest søndag kl. 08.30 
 

00 piger 01/yng. piger

98 drenge 99/yng. drenge

19 4 x 50 m holdmedley drenge fri

20 4 x 50 m holdmedley piger fri

21 200 m indv. Medley drenge 2.49.19 3.02.09

22 200 m indv. Medley piger 3.19.09 4.04.89

23 100 m fri drenge 1.06.39 1.09.99

24 100 m fri piger 1.18.89 1.30.19  
 
Løb 25 starter tidligst kl. 13.30 
 

00 piger 01/yng. piger

98 drenge 99/yng. drenge

25 100 m butterfly drenge 1.23.89 1.34.99

26 100 m butterfly piger 1.56.79 2.04.09

27 100 m rygsvømning drenge 1.19.69 1.21.89

28 100 m rygsvømning piger 1.33.79 1.42.59

29 4 x 100 m fri drenge fri

30 4 x 100 m fri piger fri  
 
Bemærk: Afsnitsopdeling lørdag og søndag skal sikre, at svømmere mm. kan forlade hallen, 
   såfremt deres tilstedeværelse ikke er påkrævet. 
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ANMELDELSESGEBYR: 
Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 41,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret 115,00 kr. 
pr. anmeldt start.  
Såfremt der ikke anmeldes på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- 
kr. pr. start. 
Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 
 
 
MESTERSKABSGEBYR: 
Der opkræves et mesterskabsgebyr på 8,- kr. pr. individuel start. Der opkræves ikke mesterskabsgebyr 
for holdkap. 
Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmeren ikke kommer til start. 
 
 
 
TILMELDING/ANMELDELSESFRIST: 
 
Kontaktperson/sagsbehandler for Vestdanske ÅM, hvortil anmeldelser skal sendes, er:  

 

Peter Møller Nielsen, Elmsager 24, 8240  Risskov 

Telefon 86 21 43 77 – E-mail: pmn@privat.dk 
 
Anmeldelsesfristen er onsdag den 18. april 2012. Denne dato skal anmeldelserne være 
kontaktpersonen i hænde. 
 
NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 5 – sidste afsnit. 
 
 
 
KVALIFIKATION: 
Der kan anvendes tider fra og med den 1. maj 2011.  69100328/60961003 
 

 
 
DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 
Overdommere: Sanne Ulbrichsen, tlf.: 6910 0328 el. 6096 1003, E-Mail: soevejen@hotmail.com 
 Ejvind Christensen, tlf.: 74 76 28 33, E-Mail: ejvind.christensen@gmail.com 
Startere: Poul Stougaard, tlf.: 75 94 14 17, E-Mail: Halepo.stougaard@mail.tele.dk 
 John Petersen, tlf.: 75 91 45 98, E-Mail: jop0412@gmail.com  
  
 
LOKAL KONTAKTPERSON: 
 

Lars Ole Jespersen 
Tlf.: 40 50 47 34  – E-Mail: loj@fibermail.dk el. lo@plan.dk 

 

 
WEB: www.herningsk.dk 
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mailto:Halepo.stougaard@mail.tele.dk
mailto:jop0412@gmail.com
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