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REGIONAL ÅRGANGS- OG BØRNECUP 2021 
 
DM Årgang kortbane 2021 blev i december 2020 aflyst grundet de aktuelle Covid-19-relaterede 
begrænsninger i relation til træning og stævneafvikling. For at give alle landets årgangs- og 
børnesvømmere et stævne at se frem til umiddelbart efter genåbningen af svømmehallerne lanceres 
hermed de overordnede rammer for en regional Årgangs- og børnecup med en national overbygning. 
 
 
KONCEPT OG STÆVNER 
Årgangs- og børnecup’en afvikles som en række lokale og/eller regionale stævner 4-6 uger efter det 
tidspunkt, hvor svømmehallerne igen åbnes for foreningsaktivitet og forsamlingsloftet er løftet til mindst 
50 personer. Stævnernes tænkes afviklet regionalt over en periode på 16 dage inkl. 3 weekender. 
 
Såfremt svømmehallerne i de forskellige regioner åbnes på forskellige tidspunkter, kan Årgangs og 
børnecup’en blive afviklet på forskellige tidspunkter i de forskellige regioner. Afviklingstidspunktet vil som 
udgangspunkt være 4-6 uger efter det tidspunkt, hvor alle kommuner i en region har åbnet 
svømmehallerne for foreningsaktivitet. Afviklingsperioden vil blive meldt ud af Regionsudvalgene. 
 
 
DELTAGERE 
Stævnerne er åbne for alle svømmere i Årgangs- og børnegruppen og altså følgende årgange: 
 
Gruppe Drenge Piger 
Årgang 2006 og 2007 2007 og 2008 
Børn 2008 og 2009 2009 og 2010 
 
Der er ingen kravtider i forbindelse med tilmelding og deltagelse, men der er en tilmeldingsbegrænsning 
på maksimalt 4 løb pr. svømmer. 
 
 
AFVIKLING 
De lokale og/eller regionale stævner koordineres af Regionsudvalgene og forsøges afvikles med 
deltagelse af 2 eller flere jævnbyrdige klubber under hensyntagen til forventet deltagerantal og 
forsamlingsloft. 
 
De deltagende klubber er sammen med regionsudvalget ansvarlige for planlægning af afviklingen inkl. 
officials, overdommer og praktiske foranstaltninger i relation til gældende Covid-19 retningslinjer for 
stævneafvikling. Der er intet krav om anvendelse af eltid. 
 
Dansk Svømmeunion udarbejder stævnedatabase til WinGrodan og stævnefil til indlæsning i 
Svømmetider og distribuerer denne til alle deltagende klubber og forestår efterfølgende opsamling af 
resultater i en række virtuelle stævner. 
 
Stævnerne kan afvikles i flere afsnit med opdeling af drenge og piger, Årgang og børn eller hvad der 
lokalt findes hensigtsmæssigt i forhold til at overholde gældende forsamlingsloft. 
OBS: Stævnerne skal afvikles i Wingrodan (ikke i WG 2) og den fremsendte stævnedatabase skal 
anvendes – også hvis løbene omorganiseres i flere stævneafsnit. Løbsnumre, discipliner og køn for de 
enkelte løb må ikke ændres af hensyn til opsamling af resultater i virtuelle stævner. 
 
Svømmere fra klubber fra forskellige regioner kan ikke deltage ved samme lokale stævne. 
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LØBSPROGRAM 
Alle stævner afvikles på kortbane med følgende løbsprogram: 
 
Løb 1   50 butterfly Damer   
Løb 2   50 butterfly Herrer   
Løb 3 100 rygsvømning Damer   
Løb 4 100 rygsvømning Herrer   
Løb 5   50 brystsvømning Damer   
Løb 6   50 brystsvømning Herrer   
Løb 7 100 fri svømning Damer   
Løb 8 100 fri svømning Herrer   
Løb 9 100 medley Damer   
Løb 10 100 medley Herrer   
 
15 minutters pause 
 
Løb 11 100 butterfly Damer   
Løb 12 100 butterfly Herrer   
Løb 13   50 rygsvømning Damer   
Løb 14   50 rygsvømning Herrer   
Løb 15 100 brystsvømning Damer   
Løb 16 100 brystsvømning Herrer  
Løb 17   50 frisvømning Damer   
Løb 18   50 frisvømning Herrer   
Løb 19 200 medley Damer   
Løb 20 200 medley Herrer   
 
Alle løb er åbne for både Årgangs- og børnesvømmere. 
 
 
PRÆMIERING 
Til de lokale stævner vil der være præmiering til de 3 bedste svømmere i hvert løb i en samlet 
årgangsgruppe og til de 3 bedste svømmere i hver årgang i børnegruppen (dvs. 3 medaljesæt pr. løb). 
  
På regionalt plan vil der være præmiering til de 3 bedste svømmere i hver årgang i både årgangsgruppen 
og børnegruppen (dvs. 4 medaljesæt pr. løb). 
  
På nationalt plan vil der være præmiering til de 3 bedste svømmere i hver årgang i årgangsgruppen (dvs. 
2 medaljesæt pr. løb). 
 
 
TILMELDING 
Klubber skal tilmelde sig til Regionsudvalgets kontaktperson (se nedenfor) med besked om forventet 
antal svømmere opdelt på forventet antal drenge og piger. Ved tilmelding oplyser klubben desuden en 
kontaktperson og dennes kontaktinformationer. 
 
I forbindelse med tilmelding bedes desuden oplyst om tilmeldende klub har mulighed for at lægge bassin 
til afholdelsen af et stævne. 
 
Tilmeldingsgebyret pr. start er kr. 24,- som faktureres klubben fra Dansk Svømmeunion. 
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KONTAKTPERSONER 
 
Region Nordjylland: 
Lars Bo Larsen 
Telefon: 29 16 09 01 
E‐mail: lbl@svoem.dk 
 
Region Midtjylland: 
Lars Bo Larsen 
Telefon: 29 16 09 01 
E‐mail: lbl@svoem.dk 
 
Region Syddanmark: 
Anna Hauritz Nielsen 
Telefon: 29 16 09 04 
E‐mail: aj@svoem.dk  
 
Region Nordsjælland: 
Mads N. Andersen 
Telefon: 61 14 77 97 
E‐mail: mna@svoem.dk  
 
Region Sydsjælland: 
Mads N. Andersen 
Telefon: 61 14 77 97 
E‐mail: mna@svoem.dk  
 
National kontaktperson (herunder opsætning i Svømmetider og virtuelle stævner): 
Thomas Stub  
Telefon:  20 62 13 50 
E‐mail: ts@svoem.dk 
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