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Udtagelseskriterier til Euro Meet 2019 
 
Euro Meet 2019 afvikles i dagene 25.-27. januar 2019 i Luxembourg og vil fungere, som en 
landsholdsaktivitet for juniorsvømmere. 
 
Kun svømmere med gyldigt dansk pas eller FINA-godkendt dansk sportsstatsborgerskab jf. FINA GR 2.5-2.8 
kan udtages. 
 
Kvalifikation til Euro Meet sker via deltagelse i Nordiske mesterskaber junior kortbane 2018 på følgende vis:  

• Svømmere, der kvalificerer sig til NM junior kortbane 2018 via en tid under de opstillede A-krav (og 
deltager i NM junior kortbane 2018), kvalificerer sig direkte til Euro Meet 2019. 

• Svømmere, der kvalificerer sig til NM junior kortbane 2018 via en tid under de opstillede B-krav og 
ikke under de opstillede A-krav, har muligheden for at kvalificere sig via deres præstationer under 
NM junior kortbane 2018. Disse svømmere skal for at kvalificere sig, levere en tid til NM junior 
kortbane 2018, der er hurtigere end den hurtigste tid fra DM junior kortbane 2018 (faste starter fra 
holdkapper inklusive), i mindst én af de discipliner, hvor vedkommende har svømmet under B-kravet 
til NM junior kortbane 2018 (indledende heats, finaler eller 1. tur i holdkapper). 

 
Der vil i udgangspunktet maksimalt blive udtaget 24 svømmere – og alle blandt de maksimalt 24 svømmere, 
der udtages til NM junior kortbane 2018.  
 
Udtagelsen til Euro Meet sker under forudsætning af, at der planlægges et vedligeholdende forløb henover 
julen og nytåret efterfulgt af et planlagt og uafbrudt træningsforløb fra senest 2. januar og frem til Euro Meet. 
De udtagne svømmere forventes ikke, at være formtoppede eller særligt udhvilede i forbindelse med Euro 
Meet 2019. 
 
For alle personer (svømmere, trænere og staff) der udtages til og deltager i aktiviteter med Dansk 
Svømmeunions landshold gælder teamkulturen, "Et hold, et mål". 
Læs "Et hold, et mål" på Dansk Svømmeunions hjemmeside, svoem.org under ”Svømning” og 
”Landsholdstruktur”. 
 
Trænerudtagelser: 
 

Der udtages op til 5 klubtrænere, således at udtagelse af svømmer nr. 1, 5, 10, 15 og 20 udløser en træner. 
Trænere udtages efter en rangordning af hvor langt svømmerne procentvis har svømmet under B-kravet til 
NM junior kortbane 2018 i én enkelt disciplin.  
Trænere, der har deltaget ved NM junior kortbane 2018, kan ikke komme i betragtning til udtagelse til Euro 
Meet 2019. 
 
Egenbetaling: 
 

Der vil blive opkrævet en egenbetaling på kr. 2000,- pr. svømmer.  
Egenbetalingen opkræves via klubben. 
 
Kontakt: 
 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Thomas Stub på ts@svoem.dk eller tlf.: 20 62 13 50. 
 


