
 

 

FAKTA 

 Selv om Danmark er et rigtigt ”svømmeland”, så er European Short 

Course Swimming Championships 2013 det første internationale 

svømmemesterskab for seniorer nogensinde på dansk grund 

 Der er konkurrencer over fire dage – 12.-15. december – og hver dag er 

”sin egen” med afslutninger og medaljeoverrækkelser 

 Der er 40 indledende løb og 58 semifinaler/finaler i løbet af de fire dage 

 Der er forhåndstilmeldt 671 svømmere fra 41 lande. Frankrig har tilmeldt 

det største hold på 53 svømmere, Rusland 40, Danmark 38 og både 

Italien og Tyskland hver 36 svømmere. For Danmark er der tale om det 

største hold nogensinde til et internationalt mesterskab. 2. december er 

der endelig tilmelding og dermed kender man først dér det præcise antal 

svømmere 

 Der er store chancer for danske medaljer under EM. Lotte Friis, Jeanette 

Ottesen Gray og Rikke Møller Pedersen er på forhånd udpeget som 

Danmarks største medaljehåb 

 Rikke Møller Pedersen skiftede i september 2013 klub til Herning 

Svømmeklub 

 Hernings multiarena, Jyske Bank BOXEN, lægger gulv til EM i svømning. 

I løbet af 10 dage bygges to svømmebassiner – et til konkurrencer og et 

til opvarmning/afsvømning.  Når bassinerne er på plads, bliver der 

etableret et nyt, hævet gulv omkring, så bassinkanten kommer til at 

befinde sig i ”gulvhøjde”. 

 Begge bassiner bliver 25 meter lange (kaldet ”kort-bane” i svømme-

termer) 

 Der skal bruges 2,4 millioner liter vand for at fylde de to bassiner 

 Det tager 24 timer at fylde dem og 10 timer at tømme dem igen  

 Vandet vil på stævnedagene holde en temperatur på 26 grader 



 Der bliver plads til 6300 publikummer i multiarenaen hver dag 

 Omkring 250 frivillige vil være involveret i afviklingen af mesterskabet 

 Der forventes omkring 200 pressefolk. TV2 sender sammenlagt 10 timers 

direkte TV fra mesterskaberne. 

 Ved siden af selve mesterskabet har danske og internationale klubber 

mulighed for at melde sig til en svømme-camp med overnatning i én af 

MCHs tilstødende haller og adgang til både at opleve topsvømning som 

tilskuer og til selv at få sig en dukkert i det særlige EM-bassin. 

 Dansk Svømmeunion har 245 medlemsklubber med i alt 155.000 

medlemmer – heraf 8500 registrerede konkurrencesvømmere med licens 

 Dansk Svømmeunion arrangerer EM i svømning 2013 i samarbejde med 

Herning Svømmeklub, Herning Kommune og Sport Event Denmark 

 Følg EM på www.herning2013.com og 

www.facebook.com/EMsvomning2013 

 

 

 

Sport Event Denmark arbejder for at tiltrække, organisere og udvikle store internationale 

tilskuer– og deltagerevents for herigennem at: 
• Være med til at udvikle idrætten i Danmark 
• Markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort 
• Tiltrække turisme i forbindelse med den enkelte event 
Danmark har tidligere med stor succes været vært for IOC Session & Olympic Congress 2009, 

UEFA Under-21 EM 2011 og VM i landevejscykling 2011. Fremadrettet skal Danmark være vært 

for blandt andet EM i herrehåndbold 2014 og VM i badminton 2014, ligesom der planlægges et 

stort motionsløb i forbindelse med VM halvmaraton 2014. 

 

Herning er en voksende erhvervs- og uddannelsesby med fokus på at skabe gode rammer for 

at leve, arbejde og udvikle sig. En del af målsætningen er at være førende som vært for 

internationale sportsevents. Byen har tidligere blandt andet været vært for VM i Brydning 

2008, EM i kvindehåndbold 2010, UEFA U21 2011, Starten på Giro d’Italia 2012, EM i 

bordtennis 2012 og er i 2013 ud over at være vært for EM i svøming også vært for det 

tredobbelte EM i spring, dressur og para-dressur samt EM i Volleyball. I 2014 lægger byen gulv 

til EM i herrehåndbold.  

Der bor 47.000 personer i Herning by – 86.000 i Herning Kommune. 

http://www.herning2013.com/

