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NUVÆRENDE 
 
Generel ændring 
Svømmesektionen 
Mesterskabsudvalget 
 

02.10 - GENERELLE BESTEMMELSER 
 
b. Kvalifikation. 
Den nøjagtige metode for fastsættelse af kravtider bestemmes af 
Mesterskabsudvalget. Generelt forhøjes den pågældende tid til 
nærmeste 0,09 (1.11,11 bliver til 1.11,19). 
Man kan til mesterskaber kvalificere sig med såvel en kortbanetid 
som en langbanetid. Omregning sker ved enten at tillægge følgende 
til kortbanekravtiderne eller ved at trække følgende fra 
langbanekravtiderne. 
 
 
Ved anmeldelse til holdkapløb anvendes enten sammenlagte 
individuelle tider, tid opnået indenfor kvalifikationsperioden eller 
estimeret tid. 
 

ÆNDRING 
 
Generel ændring 
Sportsafdelingen 
Stævneudvalget 
 

02.10 - GENERELLE BESTEMMELSER 
 
b. Kvalifikation. 
Den nøjagtige metode for fastsættelse af kravtider bestemmes af 
Stævneudvalget. Generelt forhøjes den pågældende tid til nærmeste 
0,09 (1.11,11 bliver til 1.11,19). 
Man kan til mesterskaber kvalificere sig med såvel en kortbanetid 
som en langbanetid. Omregning sker ved enten at tillægge følgende 
til kortbanekravtiderne eller ved at trække følgende fra 
langbanekravtiderne: 

 
 
Anmeldelse af holdkap skal ske ENTEN ved sammenlægning af de 
forventede 4 deltagende svømmeres dokumenterede tider inden for 
kvalifikationsperioden i den relevante disciplin og distance UDEN fradrag af 
skiftetid ELLER ved dokumenteret tid for holdkap opnået ved andet 
mesterskab / anmeldt stævne inden for kvalifikations-perioden og hvor alle 
deltagende svømmere opfylder gældende årgangskriterium for det 
mesterskab, der anmeldes til. Såvel individuelt opnåede tider som opnåede 
holdkaptider kan omregnes fra kort- til langbane eller omvendt i henhold til 
gældende omregningstabel. 
Klager over en holdkaps tilmeldingstid skal være stævnekoordinatoren i 
hænde senest 8 dage før mesterskabet påbegyndes. Klagen skal 
indeholde dokumentation for, hvorfor klager mener, den pågældende 
anmeldelsestid er ukorrekt. Såfremt det konstateres, at et anmeldt hold er 
tilmeldt i en hurtigere tid, end det kan dokumen-teres, vil det pågældende 
holds tilmeldingstid ændres til 00.00,00. 
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NUVÆRENDE 
 
h. Official ved mesterskaber undtagen Danmarksmesterskaberne for 
Hold og Mastersmesterskaber. 
Ved total 15 anmeldte starter eller derover, pålægges det de enkelte 
foreninger samt evt. startfællesskaber at stille med 1 official under 
hele mesterskabet. Ved DM-K, DM-L samt Danish Open skal official 
være dommeruddannet. 
 
Ved 20 starter eller derover skal official uanset mesterskab være 
dommeruddannet. 
 
Ved 50-79 starter skal der enten anmeldes én official med modul 4 
eller to officials, hvoraf mindst en skal være dommeruddannet. 
Bemærk de særlige forhold ved DM-K, DM-L samt Danish Open. 
 
Ved 80 starter eller derover skal der enten anmeldes tre officials, 
hvoraf mindst to er dommeruddannede ELLER to 
dommeruddannede officials, heraf mindst én med modul 4. 

 ÆNDRING 
 
h. Official ved mesterskaber undtagen Danmarksmesterskaberne for 
Hold og Mastersmesterskaber 
Officials ved mesterskaber undtagen Danmarksmesterskaberne for Hold 
og Mastersmesterskaber kan være aktive deltagere på den eller de dage, 
de ikke fungerer som officials. 
Ved DM-L, DM-K samt Danish Open skal den/de tilmeldte officials være 
dommeruddannede. 
Foreninger med mindre en 15 starter skal ved Danish Open stille 1 official i 
mindst én dag. Official skal være dommeruddannet. 

 
Ved total 15 anmeldte starter eller derover, pålægges det de enkelte 
foreninger samt evt. startfællesskaber at stille med 1 official under 
hele mesterskabet. Ved DM-K, DM-L samt Danish Open skal official 
være dommeruddannet. 
 
Ved 20 starter eller derover skal official uanset mesterskab være 
dommeruddannet. 
 
Ved 50-79 starter skal der enten anmeldes én official med modul 4 
eller to officials, hvoraf mindst en skal være dommeruddannet. 
Bemærk de særlige forhold ved DM-K, DM-L samt Danish Open. 
 
Ved 80 starter eller derover skal der enten anmeldes tre officials, 
hvoraf mindst to er dommeruddannede ELLER to 
dommeruddannede officials, heraf mindst én med modul 4. 
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NUVÆRENDE 
 
03.00 - DANMARKSMESTERSKABERNE PÅ KORTBANE 
 
c. Løbsliste. 

Mænd og kvinder: 
 
Individuelt: Fri:     50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 
       800 m, 1500 m 
   Butterfly:   50 m, 100 m, 200 m, 
       Rygsvømning:  50 m, 100 m, 200 m, 
   Brystsvømning:  50 m, 100 m, 200 m, 
   Individuel medley: 100 m, 200 m, 400 m, 
 
Holdkapper: Fri:     4 x 50 m, 4 x 100 m,  
       4 x 200 m 
   Holdmedley:  4 x 50 m, 4 x 100 m 
 
Generelt kan bemærkes, at løbslisten omfatter de discipliner, hvori 
LEN afholder Europæiske Mesterskaber. 
 
 
d. Afvikling. 
Danmarksmesterskaberne på Kortbane (DM-K) afgøres i et 
arrangement, som også omfatter Danske Junior Mesterskaber (DJM-
K) og afvikles på kortbane (25m) med mindst 6 baner.  
 
Danmarksmesterskaberne på Kortbane afvikles normalt i slutningen 
af november måned – typisk 2 uger før EM/VM på Kortbane. 
Mesterskaberne placeres på en torsdag, fredag, lørdag og søndag. 

 ÆNDRING 
 
03.00 - DANMARKSMESTERSKABERNE PÅ KORTBANE 
 
c. Løbsliste. 

Mænd og kvinder: 
 
Individuelt: Fri:     50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 
       800 m, 1500 m 
   Butterfly:   50 m, 100 m, 200 m, 
       Rygsvømning:  50 m, 100 m, 200 m, 
   Brystsvømning:  50 m, 100 m, 200 m, 
   Individuel medley: 100 m, 200 m, 400 m, 
 
Holdkapper: Fri:     4 x 50 m, 4 x 100 m,  
       4 x 200 m 
   Holdmedley:  4 x 50 m, 4 x 100 m 
 
Generelt kan bemærkes, at løbslisten omfatter de discipliner, hvori 
LEN afholder Europæiske Mesterskaber. Løbslisten kan derfor 
ændres af Stævneudvalget. 
 
d. Afvikling. 
Danmarksmesterskaberne på Kortbane (DM-K) afgøres i et 
arrangement, som også omfatter Danske Junior Mesterskaber (DJM-
K) og afvikles på kortbane (25m) med mindst 6 baner.  
 
Danmarksmesterskaberne på Kortbane afvikles i kortbane sæsonen 
– typisk minimum 2 uger før EM/VM på Kortbane. Mesterskaberne 
placeres på en torsdag, fredag, lørdag og søndag. 
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NUVÆRENDE 
 

03.30 – DANMARKSMESTERSKABERNE PÅ LANGBANE 
 
c. Løbsliste. 

Mænd og kvinder: 
 
Individuelt: Fri:    50 m, 100 m, 200 m, 400 m,  
                             800 m, 1500 m 
   Butterfly:   50 m, 100 m, 200 m. 
   Rygsvømning:  50 m, 100 m, 200 m. 
   Brystsvømning:  50 m, 100 m, 200 m. 
   Individuel medley: 200 m, 400 m. 
 
Holdkapper: Fri:    4 x 100 m fri, 4 x 200 m. 
   Holdmedley:  4 x 100 m. 
 
Generelt kan bemærkes, at løbslisten omfatter de discipliner, hvori 
FINA afholder Verdens Mesterskaber (VM), og LEN afholder 
Europæiske Mesterskaber (EM). 

 
 
d. Afvikling. 
Danmarksmesterskaberne på Langbane afgøres i et arrangement, 
som også omfatter Danske Junior Mesterskaber (DJM-L) samt 
Danske Årgangs Mesterskaber på langbane Gruppe 1 (DÅM-L). 
Mesterskaberne placeres normalt i uge 26 eller 27 enten fra lørdag – 
torsdag eller fra tirsdag - søndag. 

 
 

 ÆNDRING 
 
03.30 – DANMARKSMESTERSKABERNE PÅ LANGBANE 
 
c. Løbsliste. 

Mænd og kvinder: 
 
Individuelt: Fri:    50 m, 100 m, 200 m, 400 m,  
                             800 m, 1500 m 
   Butterfly:   50 m, 100 m, 200 m. 
   Rygsvømning:  50 m, 100 m, 200 m. 
   Brystsvømning:  50 m, 100 m, 200 m. 
   Individuel medley: 200 m, 400 m. 
 
Holdkapper: Fri:    4 x 100 m fri, 4 x 200 m. 
   Holdmedley:  4 x 100 m. 
 
Generelt kan bemærkes, at løbslisten omfatter de discipliner, hvori 
FINA afholder Verdens Mesterskaber (VM), og LEN afholder 
Europæiske Mesterskaber (EM). Løbslisten kan derfor ændres af 
Stævneudvalget. 

 
 
d. Afvikling. 
Danmarksmesterskaberne på Langbane afgøres i et arrangement, 
som også omfatter Danske Junior Mesterskaber (DJM-L) samt 
Danske Årgangs Mesterskaber på langbane Gruppe 1 (DÅM-L). 
Mesterskaberne placeres normalt som afslutning på langbane 
sæsonen, typisk i uge 26 eller 27 enten fra lørdag – torsdag eller fra 
tirsdag - søndag. 
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NUVÆRENDE 
 

03.40 - DANSKE JUNIOR MESTERSKABER PÅ 
LANGBANE (DJM-L) 

 
b. Løbsliste. 

Piger og drenge: 
 
Individuelt:  Fri:   100 m, 200 m, 400 m, 
       800 m, 1500 m 
    Butterfly:  100 m, 200 m 
    Rygsvømning: 100 m, 200 m 
    Brystsvømning: 100 m, 200 m 
    Individuel medley: 200 m, 400 m 
Holdkapper:  Fri:   4 x 100 m, 4 x 200 m. 
    Holdmedley:  4 x 100 m. 
 
 
 
 
c. DJM-L's afvikling. 
DJM-L afgøres i et arrangement, som også omfatter 
Danmarksmesterskaberne på Langbane samt Danske Årgangs 
Mesterskaber på langbane Gruppe 1 (DÅM-L). 
Mesterskaberne placeres normalt i uge 26 eller 27 enten fra lørdag – 
torsdag eller fra tirsdag - søndag. 

 ÆNDRING 

 

03.40 - DANSKE JUNIOR MESTERSKABER PÅ 
LANGBANE (DJM-L) 

 
b. Løbsliste. 

Piger og drenge: 
 
Individuelt:  Fri:   100 m, 200 m, 400 m, 
       800 m, 1500 m 
    Butterfly:  100 m, 200 m 
    Rygsvømning: 100 m, 200 m 
    Brystsvømning: 100 m, 200 m 
    Individuel medley: 200 m, 400 m 
Holdkapper:  Fri:   4 x 100 m, 4 x 200 m. 
    Holdmedley:  4 x 100 m. 
 
Løbslisten kan ændres af Stævneudvalget. 
 
 
c. DJM-L's afvikling. 
DJM-L afgøres i et arrangement, som også omfatter 
Danmarksmesterskaberne på Langbane samt Danske Årgangs 
Mesterskaber på langbane Gruppe 1 (DÅM-L). 
Mesterskaberne placeres som afslutning på langbane sæsonen, 
typisk i uge 26 eller 27 enten fra lørdag – torsdag eller fra tirsdag - 
søndag. 
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NUVÆRENDE 
 

03.50 - DANSKE ÅRGANGS MESTERSKABER PÅ 
LANGBANE GRUPPE 1 (DÅM-L) 

 
b. Løbsliste. 

Piger og drenge: 
 
Individuelt:  Fri:    100 m, 200 m, 400 
m,  
        800 m (piger), 1500 
m (drenge) 
    Butterfly:   100 m, 200 m 
    Rygsvømning:  100 m, 200 m 
    Brystsvømning:  100 m, 200 m 
    Individuel medley:  200 m, 400 m 
 
Holdkapper:  Fri:    4 x 100 m, 4 x 200 m 
    Holdmedley:   4 x 100 m 
    Individuel medley  4 x 200 m 
 
 
c. DÅM-L's afvikling. 
DÅM-L afgøres i et arrangement over 4 dage, som også omfatter 
Danmarksmesterskaberne på Langbane samt Danske Junior 
Mesterskaber på langbane (DJM-L). 
Mesterskaberne placeres normalt i uge 26 eller 27 enten fra lørdag – 
tirsdag eller fra tirsdag - fredag. 
 

DJM-L afvikles på langbane (50m) med mindst 8 baner.

 ÆNDRING 

 

03.50 - DANSKE ÅRGANGS MESTERSKABER PÅ 
LANGBANE GRUPPE 1 (DÅM-L) 

 
b. Løbsliste. 

Piger og drenge: 
 
Individuelt:  Fri:   50 m, 100 m, 200 m, 400 m,  
      800 m (piger), 1500 m (drenge) 
   Butterfly:  100 m, 200 m 
   Rygsvømning: 100 m, 200 m 
   Brystsvømning: 100 m, 200 m 
   Individuel medley: 200 m, 400 m 
 
Holdkapper: Fri:   4 x 100 m, 4 x 200 m 
   Holdmedley:  4 x 100 m 
   Individuel medley 4 x 200 m 
 
Løbslisten kan ændres af Stævneudvalget. 
 
 
c. DÅM-L's afvikling. 
DÅM-L afgøres i et arrangement over 4 dage, som også omfatter 
Danmarksmesterskaberne på Langbane samt Danske Junior 
Mesterskaber på langbane (DJM-L). 
Mesterskaberne placeres normalt ved sæsonens afslutning. 
 

DÅM-L afvikles på langbane (50m) med mindst 8 baner.
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NUVÆRENDE 
 
Alle individuelle løb på 100 m, 200 m og 400 m svømmes med 
indledende og aldersgruppeopdelt finale. Første heat i finalen 
udgøres af svømmerne med de bedste tider i yngste aldersgruppe 
og andet heat i finalen udgøres af svømmerne med de bedste tider i 
ældste aldersgruppe. 
 
 

03.60 - DANSKE ÅRGANGS MESTERSKABER  
GRUPPE 2 (DÅM) 

 
b. Løbsliste. 

Piger og drenge: 
 
Individuelt:  Fri:   50 m, 100 m, 200 m, 400 m 
    Butterfly:  100 m 
    Rygsvømning: 100 m, 200 m 
    Brystsvømning: 100 m, 200 m 
    Individuel medley: 200 m, 400 m 
 
Holdkapper:  Fri:   4 x 100 m, 4 x 200 m 
    Holdmedley:  4 x 100 m. 
    Individuel medley 4 x 200 m 

 
 

c. DÅM afvikling. 
DÅM afgøres i et arrangement over 2½ dag. Mesterskabet placeres 

normalt i uge 24 eller 25.

 ÆNDRING 

 
Alle individuelle løb på 100 m, 200 m og 400 m svømmes med 
indledende heat og én samlet A- og B-finale 
 
 
 
 
 

03.60 - DANSKE ÅRGANGS MESTERSKABER  
GRUPPE 2 (DÅM) 

 
b. Løbsliste. 

Piger og drenge: 
 
Individuelt:  Fri:   50 m, 100 m, 200 m, 400 m 
    Butterfly:  100 m 
    Rygsvømning: 100 m, 200 m 
    Brystsvømning: 100 m, 200 m 
    Individuel medley: 200 m, 400 m 
 
Holdkapper:  Fri:   4 x 100 m, 4 x 200 m 
    Holdmedley:  4 x 100 m. 
    Individuel medley 4 x 200 m 

 
Løbslisten kan ændres af Stævneudvalget. 
 
c. DÅM afvikling. 
DÅM afgøres i et arrangement over 2½ dag. Mesterskabet placeres 
normalt i uge 24 eller 25. 
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NUVÆRENDE 
 

03.70 - DANMARKSMESTERSKABERNE FOR HOLD –  
ÅBEN KLASSE 

 
b. Tilmeldings- og anmeldelsesfrister. 
Tilmelding af nye hold skal ske skriftligt eller pr. e-mail til 
sagsbehandleren for Danmarksmesterskaberne for Hold – Åben 
klasse senest den 1. januar det mesterskabs år, der ønskes 
deltagelse i. 
 
Klubber (hold), som har deltaget i årets mesterskab, men som 
ønsker at udtræde af Danmarksmesterskaberne for Hold – Åben 
klasse, skal skriftligt eller pr. e-mail afmelde sig hos 
sagsbehandleren. Dato for afmelding er senest 1. januar det år de 
udtræder. Såfremt der IKKE afmeldes, betragtes det som automatisk 
tilmelding til det efterfølgende Danmarksmesterskaberne for Hold – 
Åben klasse. 
 
 
d. Form. 
Svømmeligaen og 1. til 4. division svømmes med én samtidig finale- 
og kvalifikationsrunde. 
 
Alle arrangementer i forbindelse med Danmarksmesterskaberne for 
Hold – Åben klasse afvikles normalt i uge 14. 

 ÆNDRING 
 

03.70 - DANMARKSMESTERSKABERNE FOR HOLD –  
ÅBEN KLASSE 

 
b. Tilmeldings- og anmeldelsesfrister. 
Tilmelding af nye hold skal ske skriftligt eller pr. e-mail til 
stævnekoordinatoren for Danmarksmesterskaberne for Hold – Åben 
klasse senest den 1. marts det mesterskabs år, der ønskes 
deltagelse i. 
 
Klubber (hold), som har deltaget i årets mesterskab, men som 
ønsker at udtræde af Danmarksmesterskaberne for Hold – Åben 
klasse, skal skriftligt eller pr. e-mail afmelde sig hos 
stævnekoordinatoren. Dato for afmelding er senest 1. marts det år 
de udtræder. Såfremt der IKKE afmeldes, betragtes det som 
automatisk tilmelding til det efterfølgende Danmarksmesterskaberne 
for Hold – Åben klasse. 
 
 
d. Form. 
Svømmeligaen og 1. til 4. division svømmes med én samtidig finale- 
og kvalifikationsrunde. 
 
Alle arrangementer i forbindelse med Danmarksmesterskaberne for 
Hold – Åben klasse afvikles afvikles i henhold til Stævneudvalgets 
beslutning – normalt i september. 
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NUVÆRENDE 
 

03.80 - DANMARKSMESTERSKABERNE FOR HOLD – 
ÅRGANGSKLASSE 

 
b. Tilmeldings- og anmeldelsesfrister. 
Tilmelding af nye hold skal ske skriftligt eller pr. e-mail til 
sagsbehandleren for Danmarksmesterskaberne for Hold – 
  
Årgangsklasse senest den 1. oktober i det kalenderår der går forud 
for det kalenderår, der ønskes deltagelse i. 
 
Klubber (hold), som har deltaget i årets mesterskab, men som 
ønsker at udtræde af Danmarksmesterskaberne for Hold – 
Årgangsklasse, skal skriftligt eller pr. e-mail afmelde sig hos 
sagsbehandleren. Dato for afmelding er senest den 1. november året 
før de udtræder. Såfremt der IKKE afmeldes, betragtes det som 
automatisk tilmelding til det efterfølgende Danmarksmesterskaberne 
for Hold – Årgangsklasse. 

 
Finalegruppen udgøres af de 6 / 8 klubber/startfællesskaber, der 
blandt de tilmeldte har opnået det samlede bedste resultat for de 
relevante aldersgrupper ved de forudgående DÅM og DÅM-L. 
 
d. Form. 
DM for Hold – Årgangsklasse afvikles i én runde over 2 dage. 
 
Alle arrangementer i forbindelse med Danmarksmesterskaberne for 
Hold – Årgangsklasse afvikles normalt i uge 5. 

 ÆNDRING 
 

03.80 - DANMARKSMESTERSKABERNE FOR HOLD – 
ÅRGANGSKLASSE 

 
b. Tilmeldings- og anmeldelsesfrister. 
Tilmelding af nye hold skal ske skriftligt eller pr. e-mail til 
stævnekoordinatoren for Danmarksmesterskaberne for Hold – 
  
Årgangsklasse senest den 1. oktober i det kalenderår der går forud 
for det kalenderår, der ønskes deltagelse i. 
 
Klubber (hold), som har deltaget i årets mesterskab, men som 
ønsker at udtræde af Danmarksmesterskaberne for Hold – 
Årgangsklasse, skal skriftligt eller pr. e-mail afmelde sig hos 
stævnekoordinatoren. Dato for afmelding er senest den 1. oktober 
året før de udtræder. Såfremt der IKKE afmeldes, betragtes det som 
automatisk tilmelding til det efterfølgende Danmarksmesterskaberne 
for Hold – Årgangsklasse. 

 
Finalegruppen udgøres af de 9 klubber/startfællesskaber, der blandt 
de tilmeldte har opnået det samlede bedste resultat for de relevante 
aldersgrupper ved de forudgående DÅM og DÅM-L. 
 
d. Form. 
DM for Hold – Årgangsklasse afvikles i én runde over 2 dage. 
 
Alle arrangementer i forbindelse med Danmarksmesterskaberne for 
Hold – Årgangsklasse afvikles i henhold til Stævneudvalgets 
beslutning - normalt i uge 5. 


