
 

 

 
 

Dansk Svømmeunion – Ryttergaardsvej 118 – 3520 Farum 
Telefon: +45 4439 4450 – Telefax: +45 4439 4460 – E-mail: svoem@svoem.dk – Hjemmeside: www.svoem.dk 

 

Huskeliste - Klubmesterskaber  
Praktisk vedr. stævnet 

 Print disk-sedler, måldommersedler, holdkapsedler og officialliste til overdommer (og 

sekretariat).  I finder de forskellige sedler på http://www.svoem.org/Redskaber/Formular/  

 Husk evt. en printer og papir og forlængerledning 

 Tape til at hænge programmer op 

 Programmerne kan printes  

 Find ud af, om der er mikrofon i hallen (som virker) og et anlæg, ellers må I finde det på 

anden vis. Det er meget svært for speakeren at råbe hallen op, hvis der ikke er et anlæg, 

så det skal der være. 

 Husk at finde en speaker! 

 Stopure (husk at tjekke batterierne). 

 Programholdere og kuglepenne til officials 

 Fløjte til starter 

 Forplejning til officials 

 Stole til officials  

Wingrodan 
 Anmeld stævnet senest 8 dage før – se http://www.svoem.org/Aktuelt/Login/  

 Indsend resultat/back up af database inden for 24 timer efter afholdelse af stævnet  til 

resultater@svoem.dk  

 Opdater eventuelt wingrodan til den nyeste version – kan downloades fra 

www.simgrodan.dk  

 Hent den nyeste fil med svømmernes licenser på www.octostatistik.dk  – under svømmere-

>svømmer licenser 

 Husk at indlæse FINA point-fil under menupunktet ’Rekord’ -> ’FINA tider fra fil’, og brug 

dem hvis der skal udregnes point for hver deltager. (HUSK at vælge FINA som ’pointtype’ 

under menuen ’Point’). Download den seneste FINA point-fil fra www.simgrodan.dk  

 Overvej hvor mange baner der skal bruges 

 Når alle svømmere er tilmeldt deres løb, skal stævnet seedes. Når det er gjort, kan 

programmerne udskrives. Udskrift af programmer: Seedning -> Vis. Husk at udskrive et 

program til hver official – official noterer tider mv. i programmet.  

Wingrodan – under stævnet 
 Stævnesekretariatet skal have styr på stævnet. Hvis overdommeren har spørgsmål om for 

eksempel sammenslåning af løb, er det stævnesekretariatet, som skal svare på dem. 

 De opnåede tider skal tastes løbende under stævnet, så overdommeren kan få 

resultatlisten at se og godkende den inden han tager hjem. 

 Husk at notere OD1 og OD2 i tidtagningen under beskrivelse, hvis to svømmere opnår 

samme tid, og der skal en måldommerafgørelse til at bestemme placeringen. Det kan blive 

nødvendigt at bruge funktionen ’Skift indbyrdes placering’ for at skifte placering på to 

svømmere med samme tid. 
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