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EM I SVØMNING i København 13.-17. december 2017. Mesterskaberne 
foregår på kortbane (25m), og det er anden gang, EM Kortbane i svømning 
afvikles i Danmark. I 2013 blev EM’et afviklet i Herning. I 2017 er der ikke VM 
på kortbane, så EM’et forventes at få deltagelse af alle de store, europæiske 
topsvømmere. 

EM’et bliver den første sportevent i den nye arena, Royal Arena i Ørestaden. 
Op mod 1.000 svømmere, ledere og officials forventes at komme til Royal 
Arena i København. 

ROYAL ARENA bliver fyldt med vand: To midlertidige svømmebassiner bliver 
bygget på gulvet. Et bassin til konkurrencerne og ét opvarmnings-
/afsvømningsbassin. Der bliver bygget nyt gulv op omkring bassinerne. Et 
kæmpe tæppe vil dele arenaen op i to.  

Cirka ni dage tager det at forvandle Royal Arena til en international 
svømmearena. De to bassiner fyldes med 2.200.000 liter vand. Cirka 24 
timer tager det at fylde bassinerne/6-10 timer for at tømme dem. 

Danske svømmere som Pernille Blume, Rikke Møller Pedersen og Daniel 
Skaaning har meldt sig klar til EM. Kvalifikationen foregår i forbindelse med 
DM Kortbane til november. 

25.000 tilskuere	i alt forventes at følge konkurrencerne over de fem 
konkurrencedage. Det bliver en verdensklassehjemmebane! Der er også et 
område til VIP-gæster.  

Den officielle maskot, Dana, er tegnet af danske konkurrencesvømmere i en 
konkurrence. Maskotten har besøgt hele landet til stævner. Dana er en 
krydsning mellem en havfrue og en viking, og hun symboliserer den danske 



ånd og vores kærlighed til vand. 

I København er flere sideevents rullet ud under navnet København 
Svømmer, hvor der bliver tilbudt gratis svømmetræning i havnen. Der er også 
introduktion til våddragter. Målet er at sætte fokus på svømning og EM’et. 
 
Billetpriser:  
Finalebilletter fra 125 kroner til 400 kroner. 
Indledende billetter fra 50 kroner til 100 kroner. 
Billetpriser både for børn og voksne. 

Billetsalg: www.ticketmaster.dk/swim 

40 europamestre skal kåres 

Cirka 700 svømmere 

Cirka 50 officials 

Cirka 350 frivillige 

Cirka 150-200 mediefolk 

Dansk Svømmeunion, Sport Event Denmark, Københavns kommune, 
Wonderful Copenhagen, Region Hovedstaden og Hovedstadens 
Svømmeklub står sammen om at arrangere mesterskaberne for det 
europæiske svømmeforbund, LEN. 

Dansk Svømmeunion er det nationale forbund og har 292 klubber med i alt 
183.204 medlemmer. 

Volvo Danmark A/S er samarbejdspartner på eventen. 

Kontaktpersoner 
Mads Bang Aaen, Eventchef. EM svømning 2017. Mobil 28 97 78 42 
 
Nora Thomsen, Kommunikationsansvarlig. Dansk Svømmeunion. 
Mobil 21 49 09 37 
 
Lars Vallentin, Head of Sport Events. Wonderful Copenhagen. 
Mobil 23 38 30 63  
 
Eline Andersen, Senior Communication Manager, Sport Event Denmark.  
Mobil 51 22 53 85 
	
 


