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14. marts 2023 

World University Games 2023 – Danske udtagelseskriterier 

 

Stævne:  1-7. august 2023 i Chengdu, Kina 

Forberedelse: Aftales med udtagne atleter, og er på samme økonomiske vilkår som 

mesterskaberne – altså fuld egenbetaling. 

Formål: Deltagelsen i World University Games skal give danske svømmere under 

uddannelse mulighed for at konkurrere på internationalt topniveau imod 

svømmere fra hele verden, der ligeledes kombinerer topsport og uddannelse. 

Deltagelsen skal ses som et skridt på vejen og erfaringsgrundlag til senere 

deltagelse i EM, VM og OL. 

Kvalifikation 

Individuelt: Svømmere årgang 1996 til og med 2005, for både damer og herrer, som er 

tilmeldt og studerer på universitetet eller er i gang med en anden videregående 

uddannelse, som er godkendt af International University Sports Federation 

(FISU), kan deltage ved University Games. 

Svømmere skal have et gyldigt dansk pas, repræsentere 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 Danish Open 2023 samt Swim Open Stockholm 

2023.  

Der kan maksimalt deltage to danske svømmere i hvert løb. 

Kravtider: Se bilag A. Kravtiderne er World Aquatics’ VM Langbane 2023 A-Krav + 1,5%. 

Holdkapper: Vil udelukkende bliver stillet af individuelt kvalificerede svømmere. 

Økonomi: Svømmeren og dennes klub skal acceptere at dække alle omkostninger, der er 

forbundet med svømmerens deltagelse i og forberedelse til World University 

Games 2023. Der vil blive opkrævet et depositum på 5.000 kr. efter svømmerens 

og klubbens bekræftelse til SvømDanmark, med betalingsfrist og dermed 

bindende tilmelding, den 1. maj 2023. 
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Kravtider 

Bilag A – Individuelle kravtider 

 

Løb Damer Herrer 

50 Fri 25,42 22,45 

100 Fri 55,06 49,24 

200 Fri 2:00,44 1:48,67 

400 Fri 4:14,33 3:51,57 

800 Fri 8:45,67 8:00,21 

1.500 Fri 16:44,41 15:18,21 

50 Ryg 28,64 25,54 

100 Ryg 1:01,50 54,84 

200 Ryg 2:13,05 1:59,84 

50 Bryst 31,49 27,74 

100 Bryst 1:08,36 60,65 

200 Bryst 2:28,10 2:12,27 

50 Fly 26,71 23,88 

100 Fly 59,20 52,74 

200 Fly 2:11,15 1:58,46 

200 IM 2:14,97 2:01,32 

400 IM 4:47,31 4:21,34 

 

Udtagelse af trænere 

Kvalifikation: Sportschefen udvælger en træner. SvømDanmark dækker alle udgifter til den 

udtagne træners deltagelse. 

Træneren skal være aktiv træner i Danmark. Træneren skal overholde alle regler 

og procedurer, der er fastsat af SvømDanmark.  

For at kunne komme i betragtning som træner til World University Games 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. 
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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 World University Games 2023. Dette gøres skriftligt på e-mail til sportschef Lars Robl 

på lch@svoem.dk 

 

Kontakt 

Spørgsmål til ovenstående udtagelseskriterier kan rettes til sportschef Lars Robl på 

lch@svoem.dk eller tlf.: 23 49 16 69. 
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