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Udtagelseskriterier til nordiske mesterskaber senior kortbane 2021 
 
De nordiske mesterskaber for seniorer på kortbane afvikles i perioden d. 3.- 5. december 2021 i Upplands 
Väsby, Sverige.  
 
Formålet med deltagelsen er at give en gruppe af de yngste seniorsvømmere muligheden for at præstere og 
konkurrere imod jævnaldrende på nordisk niveau. 
 
Udtagelse 
 

Kun svømmere med gyldigt dansk pas eller FINA-godkendt dansk sportsstatsborgerskab jf. FINA GR 2.5-2.8 
kan udtages. 
 
Det udtages totalt set 8 svømmere fordelt på fire herresvømmere og fire damesvømmere.  
Bedste præstation registreret i Svømmetider i kvalifikationsperioden, som løber fra og med onsdag d. 1. 
september 2021 til søndag d. 14. november 2021, tages i betragtning. Resultater skal være indberettet til 
Svømmetider seneste søndag d. 14. november 2021 til midnat. 
 
Kvalifikation til mesterskaberne sker ved at præstere én af de procentuelt fire bedste præstationer blandt 
henholdsvis herresvømmere og damesvømmerne i de angivne årgange (Se skema med kravtider).  
 
Alle kravtiderne er kortbanetider. 
Kravtider kan opnås i direkte finaler, indledende heats, finaler og på 1. tur i holdkap og tiderne vægtes ens. 
Tider opnået på udlæg tages ikke i betragtning. Der kan ikke omregnes fra langbanetider eller fra yardtider. 
 
Der kan maksimalt udtages op til 2 svømmere af hvert køn i hver disciplin.  
Holdkapper sammensættes af individuelt kvalificerede deltagere. 
 
Udtagelsen til NM senior kortbane sker under forudsætning af, at der planlægges og prioriteres et uafbrudt 
forberedelsesforløb fra kvalifikationsperiodens afslutning og frem til NM senior kortbane. 
 
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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
10.september 2021 

 
Side 2 af 2 

Kravtider 
 

Disciplin Drenge Piger 

  2002 og 2003 2003 og 2004 

  50 fri svømning 0:21,36 0:24,36 

100 fri svømning 0:47,22 0:53,32 

200 fri svømning 1:44,09 1:56,59 

400 fri svømning 3:42,54 4:05,36 

800 fri svømning  8:25,25 

1500 fri svømning 14:42,43  

  50 rygsvømning 0:23,63 0:26,76 

100 rygsvømning 0:50,87 0:58,05 

200 rygsvømning 1:52,51 2:06,34 

  50 brystsvømning 0:26,48 0:30,37 

100 brystsvømning 0:57,76 1:05,64 

200 brystsvømning 2:05,92 2:23,11 

  50 butterfly 0:22,92 0:25,80 

100 butterfly 0:50,63 0:57,43 

200 butterfly 1:53,97 2:07,90 

200 individuel medley 1:55,39 2:10,69 

400 individuel medley 4:08,75 4:37,64 

 
 
Trænerudtagelser 
 

Der udtages 2 klubtrænere, således at den bedst rangerede herresvømmer og den bedst rangerede 
damesvømmer begge udløser udtagelsen af en klubtræner.  
 
For at kunne komme i betragtning til udtagelse som træner skal træneren have minimum en DIF 
diplomtræneruddannelse eller tilsvarende uddannelse (DIF-niveau 3). 
 
Egenbetaling 
 

Der vil blive opkrævet en egenbetaling på kr. 2500,- 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. 


