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Udtagelseskriterier til Nordiske Årgangsmesterskaber 2015 
 
De Nordiske Årgangsmesterskaber afvikles i 2015 i dagene 11.-12. juli 2015 i Jönköping, Sverige. 
Kvalifikation til mesterskaberne sker ved opfyldelse af nedenstående udtagelseskriterier i forbindelse med 
DÅM Langbane gruppe 1, 27.-30. juni 2015.  
 
Der vil maksimalt blive udtaget 32 svømmere. 
 
De 2 hurtigste svømmere fra hver af de 26 individuelle finaler kvalificerer sig direkte såfremt nedenstående 
kravtid er opnået. Såfremt dette totalt set skulle resultere i mere end 32 svømmere vil de svømmere, der 
procentvis er længst under kravtiden i deres bedste løb blive udtaget. 
 
Resterende pladser på holdet op til de maksimale 32 svømmere vil blive fordelt til svømmere, der ikke har 
opnået en top 2 placering i noget individuelt løb men stadig har svømmet under kravtiden i et enkelt 
individuelt løb i enten indledende heats eller finalen. 
 
Såfremt der er flere svømmere, der har klaret kravtiden end der er overskydende pladser på holdet tildeles 
de resterende pladser til de svømmere, der procentvis er længst under kravtiden i deres bedste løb. 
 
Der kan maksimalt udtages yderligere 2 svømmere i hver disciplin på denne måde - og altså dermed 
maksimalt 4 svømmere i hver disciplin. Tider opnået i indledende heats og finaler vægtens ens. 
 
Holdkapper sammensættes af individuelt kvalificerede deltagere. 
 
 
Kravtider: 
 
Disciplin Drenge Piger 

1999/2000 2001/2002 

50 fri svømning 0:24,70 0:27,87 

100 fri svømning 0:53,94 1:00,47 

200 fri svømning 1:58,66 2:10,92 

400 fri svømning 4:09,74 4:34,89 

800 fri svømning   9:22,39 

1500 fri svømning 16:27,59   

100 rygsvømning 1:00,20 1:07,91 

200 rygsvømning 2:10,47 2:24,87 

100 brystsvømning 1:07,00 1:15,62 

200 brystsvømning 2:25,13 2:43,67 

100 butterfly 0:57,89 1:05,41 

200 butterfly 2:09,91 2:24,95 

200 individuel medley 2:12,65 2:28,08 

400 individuel medley 4:43,78 5:12,70 
 
Alle kravtiderne er langbanetider. 
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Trænerudtagelser: 
 
Der udtages op til 6 klubtrænere skiftevis efter følgende kriterier: 

 Træneren til den svømmer på holdet der procentvis er længst under kravtiden i én disciplin. 
 Træneren, der har flest svømmere på holdet. Ved lighed mellem flere trænere er den svømmer på 

holdet, der procentvis er længst under kravtiden i én disciplin afgørende. 
Udtagelse af svømmer nr. 1, 5, 10, 15, 20, 25 og 30 udløser en træner efter ovenstående kriterier. 
  
 
Egenbetaling: 
 
Der vil blive opkrævet en mindre differentieret egenbetaling efter følgende retningslinjer: 

 Svømmere, der er udtaget via en guldmedalje i en tid under kravtiden:  Ingen egenbetaling. 
 Svømmere, der er udtaget via en sølvmedalje i en tid under kravtiden:  Egenbetaling på 500 kr. 
 Svømmere, der er udtaget via en tid under kravtiden uden top 2-placering: Egenbetaling på 1000 kr. 

Egenbetalingen opkræves via klubben 
 
 
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Thomas Stub på ts@svoem.dk eller tlf.: 20 62 13 50. 


