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 Information fra stævneudvalg  
 
 
Den 18. juni var stævneudvalget samlet til det første ordinære møde efter områdemødet i 
april. Det var et fuldtalligt møde, så følgende medlemmer var til stede: 
  

 Mikkel von Seelen, sportschef - Dansk Svømmeunion  

 Nick Juba, landstræner - Dansk Svømmeunion  

 Lars Bo Pedersen, klubrepræsentant, leder – Farum Svømmeklub  

 Jan Hansen, klubrepræsentant, leder – Køge Svømmeklub  

 Thomas Stub, klubrepræsentant, træner – Esbjerg Svømmeklub  

 Rasmus Vilsgaard, klubrepræsentant, træner – Gladsaxe Svøm  
 
På dagsordenen til mødet var blandt andet en klarlæggelse af, hvilke arbejdsopgaver, 
stævneudvalget mener, der bør adresseres. Udvalget har i fællesskab identificeret 
følgende områder som fokuspunkter, der bør være i centrum i det kommende år: 
  
1. En øget grad af sammenhæng mellem stævneformatet til kort- og 
langbanemesterskaber for både årgangs-, junior og seniormesterskaber. Vi kan ikke have 
identiske mesterskabsformater ved kort- og langbanemesterskaber, da der er forskel på 
antal stævnedage. Dog ville en mere konsekvent fremgangsmåde i forhold til antal 
medaljesæt, semifinaler eller ej, indledende i holdkap eller ej, valg af discipliner samt B- og 
A- finaler være ønskelig.  

 

2. Kravspecifikation til arrangører af mesterskaber, så det klarlægges, hvad der er 
påkrævet især i forhold til fysiske rammer for afholdelse af forskellige mesterskaber. Der 
kan udarbejdes kriterier på forskellige parametre, såsom antal baner, af- og indsvømnings 
mulighed, typer af startskamler, tilskuer/deltager-kapacitet og udenomsplads.  

 
3. Pointkonkurrence ved langbanemesterskaber på både årgangs- og junior/seniorniveau. 
Med Danmarksmesterskaber for hold placeret i kortbanesæsonen, ville det give Danmarks 
Mesterskaberne på langbane et løft at have en pointkonkurrence på klub/startfællesskabs 
basis.  
 
Vi opfordrer alle i dansk svømning, der har synspunkter om ovenstående, eller som har 
forslag til andre emner, de mener, bør behandles i stævneudvalget, til at tage kontakt i 
stævneudvalgets medlemmer, således udvalget har en mulighed for at tage 
svømmemiljøets input med til møderne. Kontaktinfo til udvalgets medlemmer fremgår her.    

http://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Om-sportsafdelingen/

