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1. 
Danske rekorder kan opnås i individuelle konkurrencer og holdkapsvømninger, 
såvel i ind- som udland. I holdkapsvømning noteres rekorder både for 
klubhold (herunder startfællesskaber) og nationshold. 
Rekorder kan kun anerkendes for de vedtagne nedennævnte discipliner og 
distancer, og kan kun sættes af danske statsborgere (gælder både individuelle 
konkurrencer og holdkonkurrencer). 
Der anerkendes rekorder på kortbane (25 m bassin) og langbane (50 m bassin) i 
nedenstående svømmeløb, såvel for kvinder som mænd. Derudover 
anerkendes der juniorrekorder for svømmere med den af Dansk 

Svømmeunion fastsatte junioralder eller yngre. 
 

 

Fri svømning: 50 m* - 100 m - 200 m - 400 m - 800 m og 1500 m 
Rygsvømning: 50 m* - 100 m og 200 m 
Brystsvømning: 50 m* - 100 m og 200 m 
Butterfly: 50 m* - 100 m og 200 m 
Individuel medley: 100 m - 200 m og 400 m (100 m kun på kortbane) 

 

 

Der anerkendes både landsholdsrekorder og rekorder sat af 
klubber/startfællesskaber i holdkapsvømning, som følger: 
50 m bassin: Fri 4 x 100 m - 4 x 200 m 

Holdmedley 4 x 100 m 

25 m bassin: Fri 4 x 50 m – 4 x 100 m – 4 x 200 m 
Holdmedley 4 x 50 m – 4 x 100 m 

 

 

* 50 m distancer anerkendes kun med eltid. 
 

 

Ved svigt af eltid anerkendes eventuel backup tid. 
 

 

Der kan anerkendes rekord sat af den første svømmer i en holdkapsvømning. 
Diskvalificeres holdet, gælder tiden for første svømmer, såfremt distancen er 
reglementeret gennemført. Ligeledes kan anerkendes rekorder i 4 x 50 m opnået 
af de 4 første i en holdkapsvømning i fri svømning omfattende flere end 4 
deltagere, alt under forudsætning af, at der stoppes 3 ure, når rekordsætteren 
(ved hold den sidste af de nævnte 4) berører målet. 

 

 

2. 
Ved rekorder skal banens opmåling være attesteret / attesteres af en landmåler 
eller en anden kvalificeret embedsmand udpeget af eller anerkendt af Unionen 
eller den stedlige region. 
Resultater, der forskriftsmæssigt opnås på mellemtider/distancer, kan 
anerkendes som rekorder, hvis den pågældende svømmer, dennes 
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træner/forening eller anden official ved henvendelse til stævnelederen eller 
overdommeren, har foranlediget at der stoppes 3 ure for svømmeren, når den 
ønskede distance er tilbagelagt. Forudsætningen er dog, at hele løbet er 
reglementeret gennemført.I øvrigt gælder de af FINA fastsatte regler for 
verdensrekorder. 
Ved 50 m distancer, skal der altid benyttes eltid. 
Tider der på hundrededele af et sekund er lig en eksisterende rekord, vil blive 
anerkendt som ”tangerende rekord”. Dog vil det kun være den, der først har 
opnået rekorden eller vinderen af et løb, der vil blive noteret for rekorden. 
Såfremt der er en delt vinder af et løb, vil begge blive noteret for rekorden. 

 

 

3. 
Rekorder opnået ved indenlandske arrangementer, der ikke er i Dansk 

Svømmeunions regi eller opnået i forbindelse med danske foreningers deltagelse 

i udenlandske arrangementer, skal anmeldes på én af følgende måder, 

 e-mail med angivelse af link til det pågældende arrangements invitation og 
resultatliste 

 indsendelse af de af Dansk Svømmeunion udarbejdede rekordanmeldelser 
ledsaget af invitation for arrangementet 

 en af overdommeren attesteret resultatliste ledsaget af invitation for 
arrangementet 

 

Rekorder anmeldt som ovenfor anført skal være Unionskontoret i hænde senest 

14 dage efter arrangementet. 

Rekorder opnået ved indenlandske mesterskaber i Dansk Svømmeunion 
regi, kan godkendes alene ud fra resultatlisten. 
Rekorder opnået af svømmere på Dansk Svømmeunions landshold ved 
internationale mesterskaber behandles på samme måde. 
 
Sportsafdelingen kan altid annullere en rekord, hvis den er opnået uden, at 
reglementet er opfyldt. 

 

 

Hvor der benyttes eltid, er den på sådant anlæg registrerede tid gældende 
forud for tidtagning på stopure. Ved eltid gælder den tid, der på apparatet er 
markeret for hver bane. Svigter eltiden og anlægget er forsynet med backup 
system, indgår backup tiden som officiel tid. 
Ved brug af manuelle ure kræves for anerkendelse af rekorden, minimum 3 
ure på rekorddistancen - gælder også for rekorder sat på mellemdistance. Ved 



REKORDBESTEMMELSER FOR SVØMNING 

 

 Juni 2013   3 

brug af manuelle ure noteres tiderne, som foreskrevet i FINAs svømmeregler 
 

 

4. 
Rekorder kan kun sættes i åbne stævnearrangementer. Dog kan også 
godkendes rekorder opnået ved klubmatcher mellem 2 eller flere klubber 
(danske eller udenlandske) – dette gælder også rekorder sat af godkendte 
startfællesskaber. 

 

Ved stævner med en enkelt forenings egne medlemmer, kan der sættes 
dansk rekord, hvis stævnet ledes af en overdommer, der ikke repræsenterer 
samme forening. 

 

 

For at en rekord kan anerkendes skal arrangementet være anmeldt til 
Unionskontoret efter reglerne i supplerende stævnereglement og bestyrelsens 
beslutninger om start ved udenlandske arrangementer. 

 

 

Rekorder kan tillige sættes i bykampe, regionskampe, landskampe og 
konkurrencer i udlandet. 

 

Det er altid den forening/startfællesskab, for hvilken den pågældende 
svømmer har startet, der er ansvarlig for, at en tilstrækkelig bevidnet 
rekordanmeldelse rettidigt er Unionskontoret i hænde. 
 

 
Ved arrangementer i udlandet anerkendes kun rekorder med eltid, dog 

anerkendes mastersrekorder dokumenteret med manuel tidtagning med tre ure. 

5.              

Hvis en rekord ikke anerkendes, skal dette meddeles anmelderen, der kan 

kræve anmeldelsen prøvet for Unionens bestyrelse. Bestyrelsens afgørelse kan 

ikke ankes. 

Efter godkendelse offentliggøres nye rekorder på Dansk Svømmeunions 
hjemmeside samt i Octo Statistik. 
Rekorder kan dog inden den tid bekendtgøres i offentligt medie. 

 

MASTERS REKORDER 

6. 
Der anerkendes danske Masters rekorder i hver af de af FINA godkendte 
aldersgrupper (se FINA Mastersregler) på såvel kortbane (25 m bassin) og 
langbane (50 m bassin). 
Rekorder anerkendes kun for de godkendte Mastersdiscipliner (se FINA 
Mastersregler).  
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Mastersrekorder kan kun anerkendes, såfremt rekorden er sat i et løb, som kun 

er udskrevet for masters og premasters (minimumsalder 20 år ved udgangen af 

det pågældende kalenderår). 

Det vil sige, at rekorder sat ved DM, DKM og DHM samt almindelige 
klubstævner, ikke kan anerkendes som Masters rekorder. 
Alle øvrige bestemmelser i Dansk Svømmeunions rekordbestemmelser (punkt 
1-5) er med ovennævnte undtagelser også gældende for Masters rekorder. 
Rekorder kan dog også noteres ved manuel tidtagning på 50 m distancer. 

 
 
 

 
 


