
DANMARKSMESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K)
DEN 14.-21. DECEMBER I HELSINGØR SVØMMEHAL

PROGRAM



 - VI HAR VANDET OG DE MANGE MULIGHEDER
 
To dejlige svømmehaller - Svømmecenter Falster og Nordfalster Svømmecenter - med 
plads til og mulighed for at skabe det optimale træningsophold.

Svømmecenter Falster i Nykøbing F. har 25 meters bassin med 8 baner, varmtvandsbassin
og morskabsbassin med vandrutchebane og spapool.

Nordfalster Svømmecenter - et stenkast fra Nørre Alslev station - har sportsbassin 
på 25 meter med 6 baner, varmtvandsbassin, soppebassin og
lækkert wellnessområde med tyrkisk bad og infrarød sauna.

Yderligere information og et godt tilbud - kontakt 
Kirsten Vestergaard på mail kves@guldborgsund.dk 
eller på telefon 2518 1841

BOOK PLADS
TIL DEN OPTIMALE
TRÆNINGSLEJR

BESØG DE TO SVØMMECENTRE PÅ FALSTER - EN DEL AF       GULDBORGSUND HALLERNE

YDERLIGERE
INFORMATION
OG/ELLER ET 

ET GODT TILBUD

2518 1841

SVØMMECENTRENE PÅ FALSTER
4800 NYKØBING FALSTER
4840 NØRRE ALSLEV
TELEFON 5473 1545

BookTraening_128x190mm.indd   1 28-10-2020   21:07:15

https://www.guldborgsundhallerne.dk/nordfalster-svoemmecenter/
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Træningslejr/Klubtur

Træn-Spis-Sov

Bo under samme tag som 
svømmehallen

Fri brug af alle faciliteter 
i centeret er med i prisen

Og så spiser i godt og rigeligt

info@icjb.dk • idrætscenterjammerbugt.dk • Tlf. 9821 1190

Svømmelejr
- så er det Fjerritslev

https://xn--idrtscenterjammerbugt-h3b.dk/
https://www.tjas.dk


Vi vil skabe glæde og tryghed der, hvor mennesker og vand mødes.  

Flere skal kunne redde sig selv og andre, for livredning er ikke kun et  

job. Det er også en sjov sport og en vigtig færdighed i et land omgivet 

af vand. Livredning er for alle – fra nybegynder til professionel.

Spring ud i det på respektforvand.dk

Livredning er for alle



UDDANNELSE OG KØB AF UDSTYR: INFO@FYSIODEMA.DK

Kaatsu® træning
kan øge udholdenhed,  
speed og styrke, eller afkorte  
et skadesforløb

Ref.:  
Karin Mortensen,  
fysioterapeut  
www.Fysio360.dk 
- ex håndboldspiller

Kaatsu er en træningsform for alle alders- 
grupper, hvor man, igangsætter en stime 
af yderst gavnlige effekter, som resulterer 
i øget muskelopbygning og styrke, hurtig-
ere heling af skader, og øget blodgennem-
strømning i mindre aktivt væv. Man opnår 
gode resultater på relativt kort tid, 
herunder også øget  
hurtighed og 
reaktionstid.  
 
 

Se videoen på youtube 
Søg:  

Genoptræning efter skulderskade - Kaatsu® | Fysiodema

eller følg linket til:

https://www.youtube.com/watch?v=Djz3JFAzg1U&t=23s

https://www.fysiodema.dk/


I Helsingør Svømmeklub glæder vi os til at være 
vært og modtage SvømmeDanmark i Helsingør 
til afvikling af de danske kortbanemesterska-
ber i åben klasse i Helsingør Svømmehal fra  
den 14.-21. december.
 
Vi håber at kunne være med til at skabe lys i 
mørket for svømmerne i denne vanskelig tid 
med en verdensomspændende coronapandemi, 
hvor det efterhånden er lang tid siden, der er 
afholdt et dansk mesterskab i svømning. 

For svømmerne er mesterskabet vigtigt i for-
hold til at fastholde og motivere sig frem mod 
lysere tider. Rammerne bliver ikke helt som de 
plejer, da coronarestriktioner lægger en dæm-
per på arrangementet og den svømmefest, som 
et dansk mesterskab gerne skal være.    
 
En stor tak sendes til Helsingør Kommune for 
hjælp med afviklingen og lån af svømmehallen. 
Vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad der er muligt 
for, at retningslinjerne fra myndighederne bli-

ver fulgt og dermed sikrer en forsvarlig afvik-
ling af mesterskabet.  
 
Ligeledes en stor tak til det lokale erhvervsliv 
for at bakke op om arrangementet, hvor REMA 
1000, Miss Bagel samt Brødsnedkeren igen  
bidrager massivt. 
 
Alle de frivillige skal også modtage en stor tak 
i forbindelse med afviklingen af mesterskabet, 
der jo strækker sig over otte mesterskabsdage. 
Så mon ikke juleferien bliver nydt lidt ekstra 
i år :-).
 
Vi håber, at I finder jer til rette både i hallen og 
hos Comwell Borupgård, der står for overnat-
ning og forplejning under hele mesterskabet.
 
Helsingør Svømmeklub ønsker jer alle et godt 
mesterskab! 

Lars Heeno Rasmussen
Formand i Helsingør Svømmeklub

VELKOMMEN TIL 
DM KORTBANE I HELSINGØR
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2020 har på alle måder været et mærkeligt år 
med mange udfordringer. COVID-19 pandemien 
har vendt vores hverdag på hovedet, og vi har 
skullet vænne os til ikke at kunne mødes på 
samme måde, som vi plejer.

Som andre eliteidrætsudøvere har konkurren-
cesvømmere i den grad kunne mærke konse-
kvenserne af COVID-19. Selvom svømmehaller-
ne igen er åbne, og I har mulighed for at træne, 
så har det meste konkurrenceaktivitet været 
lukket. Og selvom det naturligvis er et frem-
skridt at kunne komme i vandet, så er det klart, 
at man som eliteidrætsudøver stiler efter at 
kunne deltage i konkurrencer og mesterskaber.

Derfor er jeg også rigtig glad for, at det er 
lykkedes at finde en løsning her i Helsingør 
Kommune, så det er muligt at afvikle årets DM 
på kortbane. For de mange timer I hver eneste 
uge lægger i jeres sport fortjener i den grad at 
blive belønnet med et mesterskabsstævne, og 
for nogens vedkommende også med medaljer.

Helsingør Kommune er en kommune, hvor 
sport fylder meget, og som én af landets Team 
Danmark elitekommuner arbejder vi målrettet 
for at skabe de bedste vilkår for eliteidræt og ta-
lentudvikling blandt andet inden for svømning. 
Vi har et yderst velfungerende samarbejde 
mellem Helsingør Kommune, Helsingør Talent 
& Elite, Dansk Svømmeunion og Helsingør 
Svømmeklub om at udvikle vores bedste svøm-
mere. Så jeg kan med fasthed i stemmen sige, at 
vi er meget stolte af vores lokale svømmeklub, 
som meget velfortjent modtog prisen som årets 
svømmeklub i 2017 og 2018.

Helsingør Svømmeklub gør en kæmpe indsats 
for at udvikle svømmesporten her i Helsingør 

VELKOMMEN TIL HELSINGØR

Foto: Thinkalike.

Kommune. Det gælder også i forhold til at af-
vikle store svømmestævner. Den erfaring gør 
også, at jeg er sikker på, at dette DM i kortba-
nesvømning bliver en succes trods de mange 
COVID-19 restriktioner.
 
Jeg ønsker jer held og lykke, og jeg håber de 
mange træningstimer må resultere i en masse 
gode tider.
 
Velkommen til Helsingør. 

A F :  B E N E D I K T E  K I Æ R ,  B O R G M E S T E R  I  H E L S I N G Ø R  K O M M U N E
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Livestream DM direkte via Livetiming og se resultater her: 

LIVETIMING 

DAMER HERRER

FØLG OS PÅ:
Svoem.org

Facebook: facebook.com/Svoem.dk
Instagram: instagram.com/dansksvommeunion

Youtube: @dansksvømmeunion
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http://www.livetiming.dk/index.php?cid=5717
https://www.livetiming.dk/index.php?cid=5718


LANDSHOLDSSVØMMERE: 
SPÆNDENDE HVAD VI KAN PRÆSTERE

Rasmus Nickelsen, Helsingør Svømmeklub

Er du sindssyg, hvor glæder jeg mig til endelig at 
skulle race igen! Selvom jeg efter et år uden store 
konkurrencer ikke helt ved, hvor jeg står, så ser jeg 
alligevel frem til at se, hvor meget jeg har udviklet 
mig i løbet af det seneste år. Det bliver fedt at kæm-
pe mod de store drenge igen. Jeg skal naturligvis 
lige vænne mig til, at der ikke er nogle klubkam-
merater eller tilskuere, der hepper, men jeg håber, 
at jeg alligevel kan svømme op til mine personlige 
rekorder – og gerne overgå de tider, som jeg svøm-
mede til EM sidste år.

Julie Kepp Jensen, A6/NTC

Jeg glæder mig sådan til at komme tilbage i konkur-
rencemode og se, hvor jeg står henne i min egen ud-
viklingsproces. Normalt har jeg et topningsstævne 
hvert halve år, hvor jeg får en indikation på hvad 
og hvor meget, jeg har forbedret mig, så det bliver 
spændende at se, hvor meget bedre jeg er blevet på 
et helt år med hård og seriøs træning. Det er første 
gang i min karriere, at jeg har trænet så længe uden 
at teste niveauet af undervejs, så jeg håber på, at alt 
den gode træning bærer frugt, og jeg leverer nogle 
hurtige tider til mesterskabet.

Helena Rosendahl Bach, Holstebro Svømme Club

Jeg glæder mig allermest til at komme i stævnedragten 
igen og svømme et stævne, hvor der igen er noget på 
spil. Jeg har trænet hårdt i rigtig lang tid efterhånden, 
så jeg håber på en god oplevelse, hvor jeg svømmer op 
til mine personlige rekorder – og gerne forbedrer dem. 
Siden DM-afholdelsen blev en realitet, har jeg simpelt-
hen bare glædet mig til at komme ud at race igen. Det 
har givet lidt ekstra blod på tanden, og jeg kan ligesom 
mærke et sus igennem kroppen, der signalerer, at nu er 
det ved at være tid igen.
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SVØMMETIDER
DANSK SVØMMESPORTS NATIONALE TIDSDATABASE 

• systemet er udviklet med blandt andet det formål at samle alle 
 værktøjer til afvikling af og deltagelse ved svømmestævner? 

• der er adgang til stævnekalenderen, resultater for afviklede stævner og  
 alle svømmernes ranglisteplaceringer? 

• prisen for at få tilgang til systemets værktøjer via en licensordning lyder 
 på kr. 1.500,- pr. år pr. klub?

• du kan rette henvendelse vedrørende systemet og dets funktioner til   
 Thomas Stub på e-mail: ts@svoem.dk

VIDSTE DU, AT...

LÆS MERE OM SVØMMETIDER PÅ FACEBOOK
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DANSK SVØMMESPORT 
VIL VINDE BEDRE
Den kommende strategi for dansk svømme-
sport er færdigbehandlet og godkendt. Titlen 
på strategien er: Dansk svømmesport vil vinde 
bedre. ”Vinde bedre” skal i denne sammenhæng 
forstås som, at vi ønsker at sætte nye høje stan-
darder for vores indsatser, hvor vi fastholder et 
højt internationalt konkurrence- og resultatni-
veau samtidig med, at vi vil have velfungerende 
trænings- og udviklingsmiljøer med den sociale 
og samfundsmæssige ansvarlighed i fokus.

Sportschef Lars Green Bach er stolt af, at dansk 
svømmesports fyrtårn og fælles landkort frem 
mod 2028 er på plads, hvorom han siger:

- Jeg glæder mig meget over, at vi nu har dansk 
svømmesports ambitiøse strategiske grundlag 
på plads efter en lang række frugtbare samtaler 
med klubber og samarbejdspartnere gennem de 
seneste par år. Strategien har både mod til at se 
ind i de udfordringer, der er for svømmesporten 
nationalt og internationalt og angiver ligeledes, 

hvordan alle involverede i dansk svømmesport 
kan bidrage til udviklingen af vores fælles fire 
pejlemærker.

I videoerne nedenfor præsenterer sportschef 
Lars Green Bach, træneruddannelses- og 
ATK-konsulent Simon Brøgger Winther, 
landstræner Stefan Hansen og talentansvar-
lig Thomas Stub strategiens fire pejlemærker, 
som henholdsvis er:

Se evt. også nyhed på web

Bæredygtig kultur og samspil 

Viden og solide kompetencer 

International High Performance 

Talentfulde klubmiljøer 
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https://www.youtube.com/watch?v=N8uuthsR0aU&list=PLxZIeyU8ANJNvTHW3wLFNiyDrslusctjw&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=j7UNLt1r1Gg&list=PLxZIeyU8ANJNvTHW3wLFNiyDrslusctjw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=58_-UiWN9eU&list=PLxZIeyU8ANJNvTHW3wLFNiyDrslusctjw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=cVtCnhqIYw8&list=PLxZIeyU8ANJNvTHW3wLFNiyDrslusctjw&index=3
https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=6997


DANMARKSMESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) 
DEN 14.-17. DECEMBER I HELSINGØR SVØMMEHAL

PROGRAMOVERSIGT
DAMER 

MEDARRANGØR:

  >>
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DEN 14. DECEMBER 2020 
KL. 9.30 – INDLEDENDE 

DEN 15. DECEMBER 2020 
KL. 9.30 – INDLEDENDE 

DEN 14. DECEMBER 2020 
KL. 17.00 – FINALER 

DEN 15. DECEMBER 2020 
KL. 17.00 – FINALER 

PROGRAMMANDAG  

PROGRAMTIRSDAG  

 200m butterfly Damer  

100m rygsvømning  

50m fri  

1500m fri 

200m butterfly Damer  

100m rygsvømning

50m fri

1500m fri 

100m butterfly Damer 
200m medley  

50m rygsvømning  

100m brystsvømning

400m fri

100m butterfly Damer 
200m medley  

50m rygsvømning  

100m brystsvømning

400m fri
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PROGRAMONSDAG 

200m butterfly Damer  

100m rygsvømning  

50m fri  

1500m fri 

DEN 16. DECEMBER 2020 
KL. 9.30 – INDLEDENDE 

DEN 17. DECEMBER 2020 
KL. 9.30 – INDLEDENDE 

DEN 16. DECEMBER 2020 
KL. 17.00 – FINALER 

DEN 17. DECEMBER 2020 
KL. 17.00 – FINALER 

PROGRAMTORSDAG  

 100m medley Damer  

200m rygsvømning  

50m brystsvømning  

100m fri

800m fri

100m medley Damer  

200m rygsvømning

50m brystsvømning 

100m fri

800m fri

200m fri Damer 
400m medley  

50m butterfly  

200m brystsvømning

200m fri Damer 
400m medley  

50m butterfly  

200m brystsvømning
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www.fliser.nu

https://www.halstedhus.dk
https://www.hntag.dk/
https://fliser.nu/


Danske rekorder kortbane
DAMER

REKORDER DAMER

50m fri  Jeanette Ottesen  1987 00.23,49 12-12-2015 Indianapolis, USA 

100m fri Jeanette Ottesen 1987 00.51,58 09-10-2016 Doha, Qatar 

200m fri Mie Østergaard Nielsen 1996 01.55,04 15-12-2013 Herning, Danmark 

400m fri Lotte Friis 1988 03.58,02 10-12-2011 Szczecin, Polen 

800m fri Lotte Friis 1988 08.04,61 14-11-2009 Berlin, Tyskland 

1.500m fri Lotte Friis 1988 15.28,65 28-11-2009 Birkerød, Danmark 

50m brystsvømning Rikke Møller Pedersen 1989 00.29,87 12-12-2013 Herning, Danmark 

100m brystsvømning Rikke Møller Pedersen 1989 01.03,74 10-08-2013 Berlin, Tyskland 

200m brystsvømning Rikke Møller Pedersen 1989 02.15,21 13-12-2013 Herning, Danmark 

50m butterfly Jeanette Ottesen 1987 00.24,71 05-12-2014 Doha, Qatar 

100m butterfly Jeanette Ottesen 1987 00.55,10 11-12-2015 Indianapolis, USA 

200m butterfly Micha Østergaard 1987 02.04,98 15-11-2009 Berlin, Tyskland 

50m rygsvømning Julie Kepp Jensen 2000 00.26,31 07-12-2019 Glasgow, GBR 

100m rygsvømning Mie Østergaard Nielsen 1996 00.55,99 13-12-2013 Herning, Danmark 

200m rygsvømning Pernille Larsen 1992 02.03,50 13-12-2009 Istanbul, Tyrkiet 

100m ind medley Mie Østergaard Nielsen 1996 00.59,34 05-10-2014 Moskva, Rusland

200m ind medley Julie Hjorth-Hansen 1984 02.07,08 18-04-2009 Kastrup, Danmark 

400m medley Julie Hjorth-Hansen 1984 04.32,39 18-04-2009 Kastrup, Danmark
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Hotel Herløv Kro A/S
Herlev Torv 9 - 11

2730 Herlev
Tlf. +45 44 94 00 03

booking@herlev-kro.dk
www.herlev-kro.dk

Hotel Herløv Kro

Herløv kro og Restaurant Leslie
Jeres garanti for kvalitet - til hverdag og fest

Husk at reservere plads næste gang I har noget at fejre
eller kig ind og få et uforpligtende forslag til jeres næste fest.

http://www.brondby-gym.dk
https://novasel.dk/Produkt%20Grupper/perskindol/
https://www.svoemmespecialisten.dk
https://www.herlev-kro.dk


ALEXANDER ASLAK NØRGAARD: 
NOMINERET TIL BESTSELLERS 
OLYMPISKE HÅB 2020

Landsholdssvømmer Alexander Aslak Nørgaard fra 
SIGMA Swim er blandt de tre nominerede til at vinde 
prisen som BESTSELLERs Olympiske Håb 2020. 

Det er 12. gang i historien, at BESTSELLER uddeler 
prisen, der gives til en ung og lovende dansk atlet 
med en positiv attitude, olympiske drømme og 
stort potentiale inden for sin sport.

De tre nominerede til BESTSELLERs 
Olympiske Håb 2020 er:

· Alexander Aslak Nørgaard

· Stephanie Grundsøe (skydning)

· Tobias Thorning Jørgensen (paradressur)

SVØMMERE HAR TIDLIGERE VUNDET PRISEN 

For tredje år i træk har dansk svømmesport en svømmer 
nomineret til den fornemme pris. I 2018 var Emilie 
Beckmann nomineret, mens Tobias B. Bjerg var 
nomineret og vandt prisen ved den store sportsgalla 
’Sport 2019’ i Jyske Bank BOXEN i Herning.

Tidligere har også svømmerne Lotte Friis, Rikke 
Møller Pedersen og Viktor Bromer vundet prisen.
Til januar afsløres det, om den talentfulde 
langdistancesvømmer vinder prisen.

FOTO - BESTSELLER for DIF og Team Danmark
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Renseholdet ApS
Plejeltvej 10B  - 3230 Græsted

info@renseholdet.dk • www.renseholdet.dk
Tlf.: 40 46 56 95

Ingen opgave er hverken for store eller små, 
når det handler om vinduespolering.

Vi pudser vinduer i både offenlige institutioner,
virksomheder og hos private.

Vi er de førende vinduspudsere

https://www.renseholdet.dk
https://www.chmauto.dk/
http://fyrtaarntommerup.dk/


DANMARKSMESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) 
DEN 18.-21. DECEMBER I HELSINGØR SVØMMEHAL

PROGRAMOVERSIGT
HERRER

MEDARRANGØR:

  >>
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DEN 18. DECEMBER 2020 
KL. 9.30 – INDLEDENDE 

DEN 19. DECEMBER 2020 
KL. 9.30 – INDLEDENDE 

DEN 18. DECEMBER 2020 
KL. 17.00 – FINALER 

DEN 19. DECEMBER 2020 
KL. 17.00 – FINALER 

PROGRAMFREDAG  

PROGRAMLØRDAG  

 200m fri Herrer  

400m medley  

50m butterfly  

200m brystsvømning

200m fri Herrer  

400m medley

50m butterfly

200m brystsvømning

100m medley  Herrer
200m rygsvømning  

50m brystsvømning  

100m fri

800m fri

100m medley  Herrer
200m rygsvømning  

50m brystsvømning  

100m fri

800m fri
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PROGRAMSØNDAG 

200m fri Herrer  

400m medley  

50m butterfly  

200m brystsvømning

DEN 20. DECEMBER 2020 
KL. 9.30 – INDLEDENDE 

DEN 21. DECEMBER 2020 
KL. 9.30 – INDLEDENDE 

DEN 20. DECEMBER 2020 
KL. 17.00 – FINALER 

DEN 21. DECEMBER 2020 
KL. 17.00 – FINALER 

PROGRAMMANDAG  

 100m butterfly Herrer  

200m medley  

50m rygsvømning  

100m brystsvømning

400m fri

100m butterfly Herrer  

200m medley  

50m rygsvømning  

100m brystsvømning

400m fri

200m butterfly  Herrer  

100m rygsvømning  

50m fri  

1500m fri 

200m butterfly  Herrer  

100m rygsvømning  

50m fri  

1500m fri 
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Gladsaxe
Vognmandsforretning ApS

Harestien 9 • 2880 Bagsværd
Tlf.: +45 44 49 12 11
info@gladsaxevognmand.dk
www.gladsaxevognmand.dk

Stillads Kompagniet
A/S Nyager 7 • 2605 Brøndby 

 Tlf: 43 45 77 00 • gert@stiko.dk • www.stilladskompagniet.dk

v/ Jannie Eilsø
Amager Landevej 290

2770 Kastrup
Tlf. 32 51 70 18

 

        Pas på 

 

dig selv eller nogen du holder af, hvis I bor alene. 

Og det er netop hvad vores lille sladrehank gør: 
Den lærer dit bevægelsesmønster for en uge, og 
hvis du låser dig inde på badeværelset eller 
falder i kælderen, får din søn, nabo eller ven en 
SMS. 

Se mere på www.sladrehank.dk/familie 

Kr. 790,- 
Incl alle SMSer første år 

InfoShare 
Degnemose Allé 18, 2700 Brønshøj 
T: 38 80 60 10, E: tryghed@infoshare.dk 

Kalechesmeden ApS  • info@kalechesmeden.dk
•www.kalechesmeden.dk •49 20 11 44

KVA L I T E T

f r a  b o v  t i l  a g t e r

Vi har mere end 11000 skabeloner
 

Sprayhood •Kalecher •Hynder •Presenninger

https://www.apoteket.dk/apoteker/hundige-apotek
https://www.gladsaxevognmand.dk
https://www.stiko.dk
http://www.flyver-grillen.dk/
https://infoshare.dk/
https://www.kalechesmeden.dk
http://www.seir-analyse.dk
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Danske rekorder kortbane
HERRER

50m fri  Jakob Andkjær  1985  00.21,26 13-12-2009 Istanbul, Tyrkiet 

100m fri  Mathias Zander Rysgaard  1998 00.47,37 07-12-2019 Glasgow, GBR

200m fri  Anders Lie Nielsen  1991  01.43,69 07-12-2016 Windsor, Canada 

400m fri  Mads Glæsner  1988  03.36,82 10-12-2009 Istanbul, Tyrkiet 

800m fri  Anton Ørskov Ipsen  1994  07.34,60 03-01-2020 Birkerød, Danmark 

1.500m fri  Mads Glæsner  1988  14.26,74 12-12-2009 Istanbul, Tyrkiet 

50m brystsvømning  Tobias B. Bjerg  1998  00.26,14 04-12-2019 Glasgow, GBR 

100m brystsvømning  Tobias B. Bjerg  1998  00.57,14 06-12-2019 Glasgow, GBR 

200m brystsvømning  Chris Christensen  1988  02.05,38 13-12-2009 Istanbul, Tyrkiet 

50m butterfly  Jakob Andkjær  1985  00.22,79 13-12-2009 Istanbul, Tyrkiet 

100m butterfly  Daniel Steen Andersen  1995  00.51,14 06-04-2014 Ringsted, Danmark 

200m butterfly  Viktor Bromer  1993  01.51,62 06-12-2015 Netanya, Israel 

50m rygsvømning  Magnus Jákupsson  1994  00.23,84 06-12-2015 Netanya, Israel 

100m rygsvømning  Anders Jensen  1987  00.51,54 19-12-2009 Bellahøj, København 

200m rygsvømning  Anders Jensen  1987  01.52,33 19-12-2009 Bellahøj, København 

100m medley  Daniel Skaaning  1993  00.53,17 09-11-2017 Greve, Danmark 

200m medley  Viktor Bromer  1993  01.54,86 14-11-2013 Gladsaxe, Danmark 

400m medley Chris Christensen  1988  04.05,98 11-12-2009 Istanbul, Tyrkiet

REKORDER HERRER

Foto: Patrick Kraemer.



Tilbage i 2017 indgik Helsingør Svømmeklub, 
Helsingør Kommune og Dansk Svømmeunion 
en partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen 
skal blandt andet via kompetenceudvikling 
af trænere, udvikling af et drylandkoncept og 
afholdelse af regionale samlinger være med til 
at løfte talentudviklingen i den nordlige del af 
Sjælland.

Tidligere på året blev aftalen forlænget, og det 
glæder formanden i Helsingør Svømmeklub.
- Det betyder, at vi kan forsætte vores arbejde, 
som vi igangsatte tilbage i 2017 med den første 
partnerskabsaftale. Forlængelsen gør, at vi 
nu kan koncentrere os om de punkter, der er 
aftalt, at der skal udvikles yderligere på, og den 
betyder ligeledes, at vi sammen med Helsingør 
Kommune og Helsingør Talent & Elite har en 
stærk treenighed, der giver et meget velfun-
gerende samarbejde i hverdagen, siger Lars 
Heeno Rasmussen.

I dansk svømmesports sportslige strategi frem 
mod 2024 fremgår det, at partnerskaber mel-
lem Dansk Svømmeunion, klubber samt lokale 
organisationer og interessenter har afgørende 
betydning for at styrke talentudvikling og 
International High Performance-svømning. 
Partnerskabet betyder meget for svømmeklub-
ben ifølge formanden.

-  Det betyder rigtig meget, at der både er 
opbakning fra Dansk Svømmeunion og den 
politiske instans. At Helsingør Kommune er en 
elitekommune under Team Danmark under-
streger, at vi i praksis oplever stor opbakning til 
at imødekomme de ønsker, vi har i og for svøm-
meklubben, siger Lars Heeno Rasmussen.

Nogle af de indsatser, som Helsingør 
Svømmeklub skal videreudvikle, er niveauet 
for fysisk træning, ligesom svømmeklub-
ben – der er lokalområdets ressourcestærke 
klub – skal vidensdele med de omkringliggende 
træningsmiljøer i Nordsjælland. De og flere 

PARTNERSKABSAFTALE 
SKABER STÆRKT 
FUNDAMENT FOR 
TALENTUDVIKLING
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punkter har været svære at få implementeret, 
men Lars Heeno Rasmussen fortæller, at det så 
småt lysner op.

- Siden marts har vi været hårdt ramt af 
coronavirussen og restriktionerne. Det har 
blandt andet gjort det vanskeligt at invitere 
lokalområdets junior- og seniorsvømmere til 
fællestræning, og man kan sige, at vi har haft 
svært ved at finde momentum og tage action 
på punkterne, som vi gerne vil løbe i gang. Vi 
har dog netop inviteret til en fælles samling for 
trænerne i de omkringliggende klubber, og som 
den ressourcestærke klub vi er, tager vi gerne 

ansvaret for at forsøge at samle kræfterne i den 
nordlige del af Nordsjælland til fælles bedste 
for også lokalområdets svømmeklubber, siger 
Lars Heeno Rasmussen.
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Mette K. Søegaard
Mobil: +45 24 49 31 75

MKS Regnskab
Agervænget 9, Snoldelev
Dk-4621 Gadstrup

Hørvænget 11 • 2630 Taastrup
Tlf. 30 24 44 96 • www.lb-teknik.dk

God koordinering og høj fleksibilitet 

Faguddannede medarbejdere • Netværk og overvågning 

Mindre administration, så vi kan tilbyde konkurrencedygtige priser

Esrumvej 145 • 3000 Helsingør

Tlf. 88 52 69 92

mosebuen 1  • 2820 gentofte • telefon 39 69 00 54

www.busses.dk • kontor@busses.dk

busses skole
et godt sted at lære - et godt sted at være

GREVE SVØMMEHAL 
Greve Svømmehal byder på motionssvømning, vandgymnastik, 1 og 3 meter

vipper, 5, 7,5 og 10 meter tårne, baby- og småbørnsbassin samt motionscenter.  

Se vores aktuelle åbningstider på vores hjemmeside www.gsh.dk
Velkommen i Greve Svømmehal – din svømmehal 

Jørgen Bachs Plads 1 • 2670 Greve • Tlf. 43 97 95 27

Jens Grøns Vej 4 • 7100 Vejle
Tlf. +45 5252 5275

www.onkelsbilpleje.dk
Find os på facebook

Onkel’s Bilpleje -
Professionel pleje til ærlige priser

Onkel's bilpleje, har 14 års erfaring indenfor branchen

https://www.lb-teknik.dk
https://rema1000.dk/stores/440/
https://www.strator.com
https://www.busses.dk
https://www.gsh.dk
https://www.onkelsbilpleje.dk


 FÅ GLÆDE AF:

SVØM STOPUR
SVØM Stopur er en app til iOS og Android til 
dig, som er svømmer, træner, svømme-
forælder eller svømmeentusiast.

App’en giver dig adgang til opnåede tider, krav-
tider og meget mere, som er relevant, når du 
skal følge med i svømmekarrierens udvikling.

Hent SVØM Stopur ved at benytte QR-koden 
eller søg efter SVØM Stopur på App Store eller 
Google Play.

God fornøjelse



Drømmeferien
kan vi ikke hjælpe dig med

Derimod tilbyder vi:

Digitaltryk der forbløffer
på både lav pris og høj kvalitet

Bestil online på
FLtryk.dk

FL Tryk · agerbakken 21 · 8362 hørning · Tlf. 70 22 18 70

Skal der T RYK på?

- så brug os!

http://www.fltryk.dk


Københavns 
Listefabrik

Åbningstider for Butik og Showroom: 
Mandag-Fredag kl. 7.00 - 17.00 samt Lørdag kl. 9.00 - 13.00
Rosenkæret 18, 2860 Søborg · Telefon: +45 3927 6090 
www.kbhlistefabrik.dk

VI HAR DET STØRSTE UDVALG I
HVIDMALEDE FODPANELER OG INDFATNINGER ...

Kom til os først - det bliver 
alligevel os til sidst!

... OG VI HAR 
DET STØRSTE UDVALG 

I HÅRDTTRÆLISTER

KÆMPE UDVALG
I FYR PLANKEGULVE

PÅ LAGER ...

... OG VI ER 
SPECIALISTER I 

MASSIVE TRÆGULVE

*) Bestil sæt færdiggrundet 
Over-, bund-liste og mellemplade,

Tilpas fodpanelets højde efter eget ønske.

*)

Fodpanel "Christianshavn" Hvidmalet Fyr KL 2601

Fodpanel "Frederiksberg" Hvidmalet Fyr KL 2602

Fodpanel "København" Hvidmalet Fyr KL 2610

Alm. glat fodpanel Hvidmalet Fyr KL 2641

Indfatning "Nørrebro" Hvidmalet Fyr KL 2701

Indfatning "Østerbro" Hvidmalet Fyr KL 2702

Indfatning "Charlottenlund" Hvidmalet Fyr KL 2708

Fodpanel over-under-mellemplade. KL 2606-2651-2660

Fodpanel over/under/mellemplade. KL 2603-2607-2660

Download
komplet

Listekatalog

Besøg vores 

fabriksudsalg i 

åbningstiden ...

VI ER SPECIALISTER
I KLASSISKE HØJE 

VÆGPANELER ...

27x110 mm KL FyrPlank Select

27x135 mm KL FyrPlank Select

27x155 mm KL FyrPlank Select 

30x110 mm KL FyrPlank Select 

30x135 mm KL FyrPlank Select

32x180 mm KL FyrPlank Select

Alle Gulvbrædder er Skarpkantede 

Spørg efter en af vores Dygtige 
Gulvfolk for Information og Priser.

Arbony Egegulve
med Antik look

Speciale: Klassiske og nye profiler i Væglister, Fodpaneler og Indfatninger  ·  Specialopgaver efter tegning eller prøve  ·  Vi leverer over hele landet

Nyt i Danmark!

Arbony Egegulve
med Antik look
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