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Præcisering vedrørende udtagelse af hold til EM i kortbane 2017 
 
Følgende dokumenter er relateret til denne præcisering: 

Dokument om udtagelse til EM i kortbane 2017. Se under ” Prioritet 3 - bestemmelse 
om skønsmæssig afgørelse” (“Priority 3-Discretionary Clause”) og bestemmelsen om 

”Anmodning om hensyntagen til præstationer” (“Request for Consideration of 
Performance” Clause (RCP)) Se linket her 
 

Dokumentet vedrørende udtagelse til Junior VM 2017 - se under udtagelseskriterier 
Se linket her 

 

Formålet med præciseringen er at definere og beskrive de retningslinjer, der vil 
blive brugt af landstræneren og sportschefen, når de anvender 
udtagelseskriterierne for EM i kortbane 2017 til at foretage den endelige 
udtagelse af holdet.  
 

1) For at være konsekvent i forhold til de to subjektive udtagelsesbestemmelser, vil 

det alene være olympiske discipliner, der vil blive taget i betragtning. 

2) Resultater fra sommerkonkurrencer vil blive taget i betragtning, når holdet 

udtages. 

3) Proof of fitness defineres som en præstation ved DM i kortbane 9.-12. november 

2017, der er mindre end 1% fra de opstillede kravtider til EM kortbane 2017. 

4) For svømmere, der er bosiddende i USA, vil standard og tidspunkt for 

kvalificerende præstationer blive fastlagt d. 1. september 2017. 

5) Bestemmelsen om ”Anmodning om hensyntagen til præstationer” kan kun 

anvendes af en svømmer per disciplin og højst to discipliner for hver svømmer. 

Den ældste svømmer vil blive prioriteret sammen med den bedste tid.  

6) Relevante svømmere med resultater fra anerkendte stævner vil få den 4. ledige 

plads. (På den måde kan de øvrige potentielle pladser blive fyldt efter 

udtagelseskriterierne under prioritet 1 og 2). 

7) Der er en liste over potentielle ansøgere inkluderet i denne præcisering. 

8) Svømmere og stævner, der tages i betragtning vil, når ansøgningerne er indgivet 

i henhold til fristen for ”Anmodning om hensyntagen til præstationer”, blive 

opdateret. 

http://www.svoem.org/_files/Dokumenter/sportsafdelingen/stvner/2017/emkortbane2017/2017europeanscchampionships.pdf
http://www.svoem.org/_files/Dokumenter/sportsafdelingen/kravtider/junior/2017/udtagelseskriterier_vm_junior2017.pdf
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9) Denne præcisering findes på både engelsk og dansk. I tilfælde af uenighed vil 

den engelske version være gældende. 

 

I henhold til punkt nr. 2: Ansøgere, der lever op kravene under bestemmelsen om 
”Anmodning om hensyntagen til præstationer”, skal vise resultater ved anerkendte 
sommerkonkurrencer i sommeren 2017.  Svømmere med individuelle kvalifikationstider 

til senior VM og junior VM bliver prioriteret højere end de svømmere, der ikke har 
opnået kravtiderne til senior VM eller junior VM.  

De anerkendte sommerkonkurrencer er Senior DM på langbane 2017, Canet Mare 
Nostrum 2017, Settecolli-stævnet 2017, VM 2017 og Junior VM 2017. 
 
Svømmere, der kan ansøge i henhold til bestemmelsen om ”Anmodning om 
hensyntagen til præstationer”: 

Finalist til VM i kortbane: Anders Lie, Anton Ørnskov Ipsen 

Holddeltager til VM i langbane: Anina Lund 
Holddeltager til Junior VM: Julie Kepp Jensen, Victoria Bierre, Mia Steen Duus, Cecilie 

Wiuff 
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