
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-9 år, og henvender sig til svømmere i svømmeskolen, 

samt helt nye Talentholdssvømmere (eller tilsvarende).  

Vi opfordrer til at man som klub kun sender svømmere med ingen – eller kun meget lidt 

stævneerfaring til disse begynderstævner. Stævnerne er primært for Svømmeskolebørn eller 

klubbens yngste K-svømmere, der mangler stævneerfaring. Hvis man ønsker mere udfordring 

anbefales det, at man deltager ved Miniturneringerne i stedet. Det er op til trænerene at vurdere, 

hvorvidt man finder det udviklende for den enkelte svømmer at deltage i stævnerne. 

Dette skyldes at disse stævner er uofficielle, hvilket betyder at der svømmes uden uddannede 

officials (vi anbefaler dog at der er uddannede blandt staben af officials). Dette gør vi af to årsager; 

1. Fordi stævnerne primært skal bruges til at give en masse svømmere gode oplevelser uden 
at det nødvendigvis behøver at handle om korrekte starter og vendinger. Vi opfordrer 
selvfølgelig til at hver træner selv fejlretter deres svømmere efter de gældende regler, men 
der udarbejdes ikke disksedler.  

2. Fordi enhver klub – lille som stor – skal kunne afholde disse stævner.   
 

Begynderstævnerne består af fire stævneafsnit på en sæson. Stævneafsnittene hænger ikke 

sammen. Det betyder at man sagtens kan vælge kun at deltage i ét (eller flere) stævneafsnit. Hvert 

af de fire stævneafsnit har dog hvert sit tema, henholdsvis: Butterfly-bæver-stævnet, Krokodille-

crawl-stævnet, Rygcrawl-rødspætte-stævnet og Brystsvømnings-frø-stævnet. 

Ønsker man at anvende nærværende stævnekonceptet for Begynderstævnerne internt i klubben, så 

kontakt venligst Dansk Svømmeunion. 

 

 

Hver svømmer kan højest deltage i tre løb pr. stævne.  

 

Stævnearrangøren har ret til at lukke for tilmelding når stævnet nærmer sig 3 timer. Tilmelding vil 

være efter først-til-mølle-princippet.  

 

 

Stævnetilmelding skal afleveres i Wingrodan anmeldelsesfil, som findes på unionens hjemmeside 

under aktivitetskalenderen. Tilmelding skal fremsendes til den arrangerende klub senest 10 dage 

inden stævnestart.  



 
 

For de mindste klubber der ikke har Wingrodan kan der undtagelsesvis afleveres en Excel-fil med 

de deltagende svømmeres navne, alder, årgang, samt de løb de skal deltage i. Dette skal på forhånd 

aftales med den ansvarlige fra region Nord -eller Sydsjælland.  

I forbindelse med holdkapperne skal der IKKE afleveres holdkapkort.  

 

 

Der udfærdiges startlister og resultatlister i Wingrodan. Resultatlisterne vil ikke blive indsendt til 

Dansk Svømmeunion, da stævnet er uofficielt, og derfor kan opnåede tider ikke bruges 

efterfølgende. 

Startlisterne udsendes ikke til de deltagende klubber på forhånd, men der sendes officialsliste + 

praktiske oplysninger til klubberne samt til den turneringsansvarlige for Region Sydsjælland og 

Nordsjælland 

 

Afmeldinger skal være indleveret senest dagen inden KL. 12.00, hvorefter stævneprogrammet 

printes. Hvis der herefter er afmeldinger vil de fremgå af programmet, og der svømmes så på tomme 

baner. Startpengene gives ikke retur.  

 

Region Sydsjælland og Nordsjælland har i samarbejde fastsat, at stævnerne afvikles over 4 datoer, 

hvor 2 stævner afvikles i efteråret, samt de 2 sidste stævner placeres i foråret.  

Datoer for afholdelse af de 4 stævneafsnit er som følger: 

 Stævneafsnit 1:  Oktober 

 Stævneafsnit 2:  November 

 Stævneafsnit 3:  Marts 

 Stævneafsnit 4:  Maj 

 

Allerede på nuværende tidpunkt har flere klubber meldt sig til at afholde et Begynderstævne i sæson 

2016/17. 

Vi håber at endnu flere klubber vil melde sig som arrangører til et Begynderstævne, så vi kan sikre 

at alle stævner foregår lokalt uden for meget transporttid. 



 
 

Hver klub stiller med 2 ”officials”/hjælpere. Det er ikke et krav at tidtagere er uddannede, men de 

skal dog kunne bruge et stopur. Ligeledes skal der ikke nødvendigvis være uddannede dommere 

på alle pladser, men det anbefales at der er udannede dommere blandt officialsstaben. 

 

Hvis svømmeren kommer til at falde i vandet eller må give op på grund af vand i briller eller andet, 

kan svømmeren prøve igen i et ”opsamlingsheat” efter løbet. Det vil sige, ingen diskvalifikationer, 

men mulighed for omstart.  

 

 

Der vil være fire diplomer der passer til hvert sit stævne. Derudover vil alle svømmere få en guld 

medalje med et logo indgraveret, der passer til det enkelte stævne man deltager i. Det vil sige at der 

vil være 4 forskellige medaljer med fire forskellige logoer henover en sæson. Medaljerne vil ud over 

logoet være med årstals bånd. 

Udkast til medaljerne kan ses her. Det er en butterfly-frø, en crawl-krokodille, en rygsvømnings-

rødspætte og en brystsvømnings-bæver der vil gå igen på såvel medaljer som diplomer. 

 

Ud over diplom og medalje vil alle svømmere desuden få en badehætte, som passer til det 

pågældende stævne/tema. 

 

 

Deltagergebyret skal være 75 kr. pr. deltager uanset antallet af starter på dagen. Der vil dog være 

et max antal starter for den enkelte svømmer på tre løb pr. stævne.  

 

Der gives 1.000 kr. til forplejning til arrangøren, men kun i de tilfælde hvor der deltager andre 

klubber end ens egen. 



 
 

 

 

 

 Udpege ansvarlige for de enkelte opgaver 

 Booke bassintid 

 Rekvirere diplomer fra regionen  

 Udskrive løbsliste til ophængning i svømmehallen 

 Udsende reminder til de deltagende klubber 

 Tjekke op på om der er stopure og fløjte/pistol. 

 Tjekke op på om der er skriveredskaber til tidtagere og dommere  

 Udfærdige officials liste ud fra de anmeldte officials 
 

 

 

 Ophænge programmet forskellige steder i svømmehallen. 

 Uddele diplomer til alle klubber. Klubberne er selv ansvarlige for at diplomer bliver 
udfyldt i forhold til den fremsendte resultatliste efter stævnet. Resultatlisten hænges 
ikke op i svømmehallen. 

 Afholde ”officials møde”. Introduktion til stopur med mere. 45 min. før stævnestart 

 Klargøre bassinet med banetove og vendeflag. 

 Det anbefales at de deltagende klubber stiller med en træner pr. 10 deltagere ved 
stævnet. Klubberne kan ligeledes stille med en ”rutineret” hold leder der kan 
guide/rekruttere nye frivillige/forældre. 

 Klargøre svømmehallen med velfungerende lydanlæg og en god speaker. 

 Klubvis medaljeoverrækkelse umiddelbart efter stævnet anbefales. 

 Afholde holdleder og ”officials” møde samt oprette stævnekontor og sekretariat i forhold 
til indtastning af resultater og generelle spørgsmål. 

 Forslag til officials liste: 
o Overdommer (erfaren official med modul 2 kan fungere her.) 
o Starter (erfaren official med modul 2 kan fungere her.) 
o Speaker 
o Tidtager (kræver kun kendskab til stopur.) 
o (Evt. 2-3 vendedommere) 

 

Husk at Begynderstævne er for at give den nye svømmer en god oplevelse. Derfor disker man 
ikke, men oplyser på venlig måde evt. fejl til træneren. 

 

 

 

 Takke forældre, hjælpere m.fl. samt rydde op i svømmehallen 

 Udsende resultatliste til de deltagende klubber (resultatlisten må ikke indsendes til 
Dansk Svømmeunion og Octostatistik) 

 Evt. lægge omtale / billeder af dagens arrangement ud på klubbens hjemmeside. 
 



 
 

 

 

 Anmelde deltagere til stævnet ved hjælp af Grodan fil eller på et Excel ark med 
oplysninger om Navn – Årg. – Køn – Klub og evt. anmeldelses tid (kun for svømmere 
der tidligere har deltaget i det specifikke løb) 

 Seneste tilmeldings dato skal overholdes ellers er der ingen deltagelse 

 Sammen med tilmeldingen skal der anmeldes to personer der kan fungere som ”official” 
ved stævnet. 

 Husk at lave afmeldinger senest kl. 12 dagen inden stævnet. 
 

 

 

 Sørge for at klubbens svømmere kommer til start på det rigtige tidspunkt 

 Sørge for at der er det fornødne antal trænere og holdledere med fra klubben ved 
stævnet. Det anbefales at de deltagende klubber stiller med en træner pr. 10 
deltagere ved stævnerne. Klubberne kan ligeledes med fordel stille med en 
”rutineret” hold leder der kan guide/rekruttere nye frivillige/forældre. 
 

 

 

 Udfylde diplomer og uddele til svømmerne fra klubben. 
 

 



 
 

1 Piger 25 Fri 

2 Drenge 25 Fri 

3 Piger 100 Fri 

4 Drenge 100 Fri 

5 Piger 25 crawl ben med plade 

6 Drenge 25 crawl ben med plade 

7 Piger 50 ryg 

8 Drenge 50 ryg 

9 Piger 50 fri 

10 Drenge 50 fri 

11 Piger 25 ryg 

12 Drenge 25 ryg 

Pause – 5 min. 

17 Mix (min. 1 af hvert køn) 4 x 25 Fri 



 
 

1 Piger 4 x 25 ryg ben 

2 Drenge 4 x 25 ryg ben 

Pause – 5 min. 

3 Piger 100 Fri 

4 Drenge 100 Fri 

5 Piger 50 Bryst 

6 Drenge 50 Bryst 

7 Piger 25 fri 

8 Drenge 25 fri 

9 Piger 25 Bryst 

10 Drenge 25 Bryst 

11 Piger 50 Fri 

12 Drenge 50 Fri 

13 Piger 25 Bryst ben med plade 

14 Drenge 25 Brystben med plade 

Pause – 5 min. 

15 Mix (min. 1 af hvert køn) 4 x 25 Hold Medley 



 
 

 

1 Piger 25 Fly 

2 Drenge 25 Fly 

3 Piger 50 Fri 

4 Drenge 50 Fri 

5 Piger 25 flyben på ryg eller siden uden plade 

6 Drenge 25 flyben på ryg eller siden uden plade 

7 Piger 25 Fri 

8 Drenge 25 Fri 

9 Piger 100 Fri 

10 Drenge 100 Fri 

11 Piger 50 Ryg 

12 Drenge 50 Ryg 

Pause – 5 min. 

13 Mix (min. 1 af hvert køn) 4 x 25 Fri 

 



 
 

 

1 Piger 50 Fly/Ryg 

2 Drenge 50 Fly/Ryg 

3 Piger 50 Ryg 

4 Drenge 50 Ryg 

5 Piger 50 Ryg/Bryst 

6 Drenge 50 Ryg/Bryst 

7 Piger 50 Bryst 

8 Drenge 50 Bryst 

9 Piger 50 Bryst/Crawl 

10 Drenge 50 Bryst/Crawl 

11 Piger 50 Crawl 

12 Drenge 50 Crawl 

13 Piger 100 IM 

14 Drenge 100 IM 

Pause – 5 min. 

15 Mix (min. 1 af hvert køn) 4 x 25 Hold Medley 

 

 


