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20. februar 2023 

VM Langbane 2023 – Danske udtagelseskriterier 

 

Stævne:  23-30. juli 2023 i Fukuoka, Japan 

Precamp: 12-22. juli 2023 i Nagano, Japan 

Forberedelse: Stævne:  17-18. maj 2023 Mare Nostrum Barcelona, Spanien 

  Træningslejr: 19. maj – 1. juni 2023 på Gloria, Tyrkiet 

Formål: Den sportslige strategi for verdensmesterskaberne på langbane, er at udtage 

det mest konkurrencedygtige hold af danske svømmere, med intentionen om at 

konkurrere om medaljer og finaleplaceringer såvel individuelt som i holdkapper. 

Kvalifikation 

Individuelt: Svømmere skal have et gyldigt dansk pas, repræsenterer en klub i 

SvømDanmark og samtidig overholder teamprocedurerne. De kvalificerede 

svømmere skal efterleve politikken om ”Proof of fitness” og den gældende 

teamkultur: "Et hold, et mål". 

Kvalifikation kan opnås ved EM Langbane 2022, Danish Open 2023 samt Swim 

Open Stockholm 2023. Ved sidstnævnte stævne kan der kun kvalificeres i løb 

med ledige pladser. 

Der kan maksimalt deltage to danske svømmere i hvert løb. 

Kravtider: Se bilag A. Kravtiderne er World Aquatics’ VM Langbane 2023 A-Krav. 

Holdkapper: Kvalifikation af holdkapper kan finde sted, hvis fire atleter, i løbet af EM 

Langbane 2022 og Danish Open 2023, samlet svømmer under kravtiden i den 

pågældende holdkap. Individuelle tider opnået på holdkapper ved EM 

Langbane 2022 kan bruges som kvalifikation på lige fod med individuelle 

starter. Ved flyvende start, fjernes skiftetiden og der tillægges 0,8 sekund. 

Kravtider: Se bilag B. Kravtiderne er den langsomste af: 8. pladsen i det indledende afsnit 

ved VM Langbane 2022, eller 8. pladsen ved OL 2021 + 1% - begge dele tillagt 

1,5 sekund, for at tage højde for flyvende starter. 

 Kun atleter, der forventes at svømme holdkappen til både VM og OL, i tilfælde 

af kvalifikation hertil, tælles med i beregningen. Dette skal afklares og udmeldes 

senest 14 dage inden tilmeldingsfristen til Danish Open 2023. 
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Kravtider 

Bilag A – Individuelle kravtider 

Løb Damer Herrer 

50 Fri 25,04 22,12 

100 Fri 54,25 48,51 

200 Fri 1:58,66 1:47,06 

400 Fri 4:10,57 3:48,15 

800 Fri 8:37,90 7:53,11 

1.500 Fri 16:29,57 15:04,64 

50 Ryg 28,22 25,16 

100 Ryg 1:00,59 54,03 

200 Ryg 2:11,08 1:58,07 

50 Bryst 31,02 27,33 

100 Bryst 1:07,35 59,75 

200 Bryst 2:25,91 2:10,32 

50 Fly 26,32 23,53 

100 Fly 58,33 51,96 

200 Fly 2:09,21 1:56,71 

200 IM 2:12,98 1:59,53 

400 IM 4:43,06 4:17,48 

 

Bilag B – Holdkap kravtider 

Løb Damer Herrer Mix 

4 x 100 Fri 3:40,54 3:16,56 3:28,70 

4 x 200 Fri 8:02,42 7:13,51 - 

4 x 100 HM 4:02,95 3:35,99 3:48,04 

 

Udtagelse af trænere 

Kvalifikation: Trænerne skal være aktive trænere i Danmark. Trænerne skal overholde alle 

regler og procedurer, der er fastsat af SvømDanmark.  

Der udtages en træner per fem svømmere. Trænerne bliver rangordnet til 

udtagelse ud fra, hvor langt svømmerne procentuelt har svømmet under 

kravtiden i en enkelt disciplin af de af deres svømmere, som er udtaget til VM 

Langbane 2023. 

De to trænere med de to svømmere, som procentuelt har svømmet længst 

under kravtiden, udtages først, og derefter udtages trænerne efter holdets 

behov. Her vil såvel, hvor langt svømmerne procentuelt er under kravtiderne, 

antal af kvalificerede svømmere fra et træningsmiljø og andre forhold blive 

taget i betragtning for udvælgelsen af trænere.  
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For at kunne komme i betragtning som træner til VM Langbane 2023, skal 

træneren have minimum en DIF diplomtræneruddannelse eller tilsvarende 

uddannelse (DIF niveau 3). 

Bekræftelse: Sportschefen vil foretage den endelige udtagelse af holdet umiddelbart efter 

afslutningen af Swim Open Stockholm 2023. 

Ændringer og uforudsete omstændigheder 

Uforudsete omstændigheder 

Skulle SvømDanmark finde at uforudsete omstændigheder er opstået i forbindelse med 

anvendelsen af disse kriterier, vil sportsafdelingen have fuld og uindskrænket frihed til at løse 

problemet efter forgodtbefindende, idet der tages hensyn til faktorer og forhold, som den anser 

for relevante. 

Ændringer af dette dokument 

1. SvømDanmark forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette dokument, som efter 

dennes skøn er nødvendige. Ingen af disse ændringer kan foretages efter tilmeldingsfristen 

til Danish Open 2023 – medmindre ændringerne vedrører sportsafdelingens udøvelse af 

sine beføjelser som beskrevet under "uforudsete omstændigheder" ovenfor. 

 

2. SvømDanmark forbeholder sig ret til at gennemgå og ændre disse kriterier eller afgørelser 

vedrørende udtagelsesproceduren i forbindelse med ændringer af regler eller politikker fra 

World Aquatics, der vedrører kriterierne i dette dokument. 

 

3. Eventuelle ændringer af disse forhold vil straks blive offentliggjort på SvømDanmarks 

hjemmeside. 

 

Stabilitetskrav 

De udtagne svømmere skal kunne efterleve politikken om ”Proof of fitness”. Dette betyder, at 

svømmerne og deres personlige trænere er forpligtet til øjeblikkeligt at rapportere om skader, 

sygdom eller forandring i træning, der kan påvirke deres evne til at konkurrere på deres højeste 

niveau ved VM Langbane 2023. Dette gøres skriftligt på e-mail til sportschef Lars Robl på 

lch@svoem.dk 

 

Kontakt 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Lars Robl på lcr@svoem.dk eller tlf.: 23 49 16 69  
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