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VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 
2022 

 
Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: 
 

DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2022 
 
 
DM for Hold afvikles i 2022 som to turneringer – Divisionsturneringen og Åben Turnering.  
Både Divisionsturneringen og Åben Turnering afvikles over én weekend den 18. - 20. november. 
 
 
Intet hold i Divisionsturneringen kan deltage i arrangement, hvor holdet ikke er 
opstillingsberettiget (der kan altså ikke byttes plads). 
   
Der bliver i 2022 udbetalt følgende beløb til lokalarrangørerne: 
 
  1. – 3. division     15.000, - kr.  
  Åben Turnering     15.000, - kr. 
 
I Divisionsturneringen samt ved finalestævnet i Åben Turnering vil alle foreninger risikere at “krydse” 
Storebælt. 
 
Vær opmærksom på at starttidspunktet for enkelte stævner kan afvige fra de anførte tidspunkter i det 
generelle afsnit. 
 
Indplacering af deltagende hold i Divisionsturneringen 2022 er foretaget på baggrund af 
kortbaneresultater for højest 12 svømmere af hvert køn registreret i perioden 1. september 2021 til 15. 
februar 2022. Der medtages højest registrerede resultater for to løb i fri svømning pr. svømmer. 
 
 
Titlen Danmarksmester kan ved DM-H opnås af foreninger / startfællesskaber under Dansk 
Svømmeunion, hvor alle holdets svømmere – uanset nationalitet - er medlem af og 
startberettiget for samt har eller får licens i den pågældende forening / forening under 
startfællesskabet. 

 

Den enkelte svømmer er – uanset nationalitet - opstillingsberettiget til DM for Hold 2022 for 
den forening / klub svømmeren er startberettiget for den 26. oktober 2022.  
 
God fornøjelse. 
 
 
Ansvarlig for DM for HOLD 2022: 
      Lise Møller       
      Johs. V. Jensens Allé 18 
      2000 Frederiksberg    
      tlf. 20 13 71 60 
      E-mail  lise.m@dadlnet.dk 

  

mailto:lise.m@dadlnet.dk
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DIVERSE INFORMATIONER 

DELTAGELSE: 
 

Divisionsturneringen 
Deltagelse sker på baggrund af accept af den udsendte invitation fra Sportsafdelingen under 
Dansk Svømmeunion. En klub / startfællesskab kan kun have ét hold i Divisionsturneringen. 
 
Der er ingen aldersbegrænsninger for deltagelse i DM for Hold. 
Et hold består af både damer og herrer – i alt højest 26 svømmere inklusive reserver. 
 
Divisionering sker via en rangering af landets foreninger / startfællesskaber på baggrund af 
gennemsnittet af de 3 bedste løb på kortbane, målt på FINA point, for klubbens 20 bedste 
svømmere, i perioden 1. september 2021 til 15. februar 2022. Højest 12 svømmere af hvert køn 
kan tælle med, og højest 2 fri-løb medtælles for den enkelte svømmer. 
 
Rangeringen af landets klubber / startfællesskaber er offentliggjort på Dansk Svømmeunions 
hjemmeside den 25. marts 2022. Samtidig blev udsendt invitation til de 36 højest rangerede 
sammen med oplysning om hvorledes til- og afmelding foregår. Denne information vil også fremgå 
af hjemmesiden. 
 
To timer før det enkelte arrangements start skal der i sekretariatet foreligge en liste over 
samtlige holdets deltagere inkl. reserver. Denne liste er gældende for alle stævneafsnit af 
det pågældende arrangement. Det anbefales, at det enkelte hold kontrollerer, at listen er 
korrekt. 
 
Den enkelte svømmer er – uanset nationalitet - opstillingsberettiget til DM for Hold for den 
forening / klub under Dansk Svømmeunion svømmeren er medlem af og startberettiget for 
den 26. oktober 2022.  
 
Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågældende er udelukket eller idømt karantæne, således 
at vedkommende ikke er startberettiget på det tidspunkt, hvor mesterskaberne afholdes. 
 
Åben Turnering 
Der er fri tilmelding for alle klubber / startfællesskaber under Dansk Svømmeunion. Tilmelding 
sker ved indsendelse af blanket, der er tilgængelig på hjemmesiden.  
 
Der er ingen aldersbegrænsninger for deltagelse i DM for Hold. 
Et hold består af både damer og herrer – i alt højest 26 svømmere inklusive reserver. 
 
To timer før det enkelte arrangements start skal der i sekretariatet foreligge en liste over 
samtlige holdets deltagere inkl. reserver. Denne liste er gældende for alle stævneafsnit af 
det pågældende arrangement. Det anbefales, at det enkelte hold kontrollerer, at listen er 
korrekt. 
 
Den enkelte svømmer er – uanset nationalitet - opstillingsberettiget til DM for Hold for den 
forening / klub under Dansk Svømmeunion svømmeren er medlem af og startberettiget for 
den 26. oktober 2022.  
 
Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågældende er udelukket eller idømt karantæne, således 
at vedkommende ikke er startberettiget på det tidspunkt, hvor mesterskaberne afholdes. 
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TILMELDINGS- OG ANMELDELSESFRISTER: 

 
Deltagelse i Divisionsturneringen sker ved accept af den udsendte invitation. 
 
Tilmelding til Åben Turnering sker ved at meddele dette pr. e-mail til den ansvarlige for DM for 
Hold. 
  
Endelig anmeldelse af svømmere / holdkaphold til hvert enkelt arrangement, skal være foretaget 
senest 2 timer før hvert enkelt stævneafsnits start. 
 
Navnene på de svømmere, som skal starte i holdkapsvømning, skal afleveres senest 1 time før 
stævnestart (i det stævneafsnit, hvori øvelsen foregår) i startrækkefølge.  
Navnene på svømmere i medleyholdkap skal anføres i de respektive svømmearter. 
Ved sygdom opstået pludseligt efter anmeldelsesfristens udløb kan der indsættes en anden 
svømmer, såfremt der foreligger en lægeerklæring eller hvis overdommeren accepterer det. 
Overdommeren kan kræve at lægeerklæring fremsendes til den ansvarlige for DM for Hold efter 
stævnets afslutning. Dette gælder både i individuelle løb eller i holdkapper. 
 

OPDELING: 
 
Divisionsturneringen i DM for Hold afgøres i 3 divisioner. 
 
    1. division:     9 hold 
    2. division:      9 hold 
    3. division:     9 hold 
 
Åben Turneringen i DM for Hold afvikles i 2022 som udgangspunkt i et samlet stævne. 
 

Det er tilladt at have flere hold pr. forening/startfællesskab med i DM for Hold. En forening eller et 
startfællesskab kan dog kun have ét hold i Divisionsturneringen. 
 

Klubber, som deltager med flere hold, kan ikke benytte samme svømmer på to forskellige hold – 
f.eks. i Divisionsturneringen og i Åben Turnering. 
 
 

FORM: 
 
Alle arrangementer afvikles på kortbane (25 meter). Og som hovedregel på 6 baner uanset 
tilgængelige faciliteter. Ved deltagelse af færre end 6 hold i et arrangement bør det overvejes at 
afvikle dette på færre baner af sportslige hensyn. 

 
 
ANMELDELSE. 
 
Foreningerne skal fremsende Dansk Svømmeunions tilmeldingsliste (kan downloades fra 
http://www.svoem.org/_files/_database/database105/Tilmeldingsliste.pdf) pr. e-mail, med skønnet 
antal deltagere samt navne og uddannelse på officials, så den er lokalarrangøren i hænde som følger: 
 

1. - 3. division senest onsdag den 26. oktober 2022 
Åben Turnering senest onsdag den 26. oktober 2022 

 

http://www.svoem.org/_files/_database/database105/Tilmeldingsliste.pdf
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Tilmeldingslisten kan evt. ledsages af en foreløbig anmeldelsesfil til indlæsning i WinGrodan 2. 
Tilmelding kan foretages via Svømmetider, men tilmeldinger via en AN-fil (tilmeldingsfil fra Grodan 
Anmeld) accepteres også. 
 
Senest kl. 24.00 dagen før – altså natten mellem torsdag og fredag - det enkelte arrangements 
start skal lokalarrangøren via Svømmetider have adgang til opdateret anmeldelsesfil til 
indlæsning i WinGrodan 2. Der kan fortsat rettes i de enkelte anmeldelser indtil 2 timer før hvert 
stævneafsnits start. Husk at anføre korrekt navn, årgang og licensnummer på svømmeren. 
 
For begge turneringer skal det for løb, hvor der deltager 2 svømmere, fremgå af anmeldelsen hvilken 
svømmer, der deltager i første heat og hvilken svømmer, der deltager i andet heat.  
Svømmeren med formodet langsomste tid tilmeldes med tiden 59.59.04. 
Svømmeren med formodet hurtigste tid tilmeldes med tiden 59.59.03.  
Svømmere i løb med kun én deltagende svømmer pr. hold tilmeldes alle med tiden 59.59.03. 
Kvittering for anmeldelse skal være modtaget senest 6 timer før det enkelte arrangements start. 
 
De endelige anmeldelser skal være afleveret til stævnesekretariatet senest 2 timer før hvert 
stævneafsnits start. Efter dette tidspunkt kan der ikke rettes i anmeldelserne. 
Hvis fremsendte anmeldelser ikke er bekræftet eller nye anmeldelser ikke er afleveret inden 
fristens udløb, kommer holdet ikke til start. 
 
Navnene på de svømmere, som skal starte i holdkapsvømning, skal afleveres senest 1 time før 
stævnestart (i det stævneafsnit, hvori øvelsen foregår) i startrækkefølge. Navne på svømmere i 
medleyholdkap skal anføres for de respektive svømmearter. 
 
Ved sygdom opstået pludseligt efter anmeldelsesfristens udløb kan der indsættes en anden 
svømmer, såfremt der foreligger en lægeerklæring eller hvis overdommeren accepterer det. 
Svømmeren skal være anført på holdets deltagerliste. Overdommeren kan kræve at 
lægeerklæring fremsendes efter stævnets afslutning. Dette gælder både i individuelle løb eller i 
holdkapper. 
 

 
ANMELDELSESGEBYR. 
 
Anmeldelsesgebyret for alle hold opkræves fra Unionskontoret. Gebyret er i 2022 sat til: 
  1. – 3. division  kr. 4.390,00 
  Åben Turnering kr. 2.744,00 
 
Gebyret dækker hele kalenderåret. 
 
 

BANEFORDELING. 
 
Ved Åben Turnering sker banefordelingen i 2022 for første løb ved lodtrækning i WinGrodan 2 2. Der 
anvendes herefter rullende banefordeling. 
 
I 1. – 3. Division placeres holdene i første løb i forhold til klubbens / startfællesskabets rangering pr. 
15. februar det pågældende kalenderår. Der anvendes herefter rullende banefordeling. 
Formålet er, at de formodet bedste hold i størst muligt omfang svømmer ved siden af hinanden. 
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POINTGIVNING. 
 
Ved alle arrangementer anvendes Svømmetider til beregning af point. Der tages udgangspunkt i 
gældende FINA Point Scoring den 1. september 2022 beregnet for kortbane. Basispoint 
gældende for såvel Divisionsturnering som Åben Turnering offentliggøres senest den 24. 
oktober 2022.  
 
FINA Point Scoring er i øvrigt beskrevet og tilgængelig på FINA’s hjemmeside. 
 
Er der i pointtabellen ikke opgivet points for den opnåede tid, gælder pointsummen for den nærmest  
langsommere tid. 1/100 sek. medregnes altid ved pointgivningen. 
 
Hvis 2 eller flere hold står lige efter stævnets afslutning, er det holdenes samlede pointsum af 
holdkapper, der er afgørende. 
 
Ved diskvalifikation eller manglende fremmøde af svømmer eller hold i det oprindelige løb gives 0 
point. Den opnåede tid fra diskvalifikationsløbet anvendes herefter til pointgivning. 

 
 
PRÆMIERING. 
 
Divisionsturneringen: Medaljer til maksimalt 26 svømmere på hvert af de 3 bedst placerede hold i 
1., 2. og 3. Division samt vandrepokal til vinderen af 1. Division. 
 
Åben turnering: Medaljer til maksimalt 26 svømmere på hvert af de 3 bedst placerede hold i 
finalestævnet. 
 
 

TIDTAGNING. 
 
I 1. og 2. Division samt til finalen i Åben Turnering anvendes udelukkende el-tidtagning. I 3. 
Division anvendes el-tidtagning, hvis lokalarrangøren råder over eget el-tids-anlæg. 
 
Hvor der anvendes el-tidtagning, afvikles arrangementet uden brug af tidtagere. 
 
Hvis der anvendes manuel tidtagning, skal der benyttes 1 tidtager pr. bane.   
 
Fastlæggelse af tider skal udfærdiges efter reglerne i Regeltolkninger for Dansk Svømmeunion. 
 
Ved svigt af eltid på én eller flere baner i ét eller flere heat i samme løb kan alle svømmere, 
der ikke diskvalificeres i det pågældende løb, svømme om. Omsvømning er frivillig og 
foregår sammen med evt. diskvalifikationsløb. Omsvømning pga. svigt af el-tid er ikke 
omfattet af reglerne om maksimalt antal starter. For svømmere, der vælger omsvømning vil 
den opnåede tid blive anvendt til pointgivning. For svømmere, der ikke ønsker 
omsvømning, vil den oprindeligt opnåede tid blive anvendt til pointgivning. 
 
Tilmelding til omsvømning skal ske senest 30 minutter efter svigt af eltid er annonceret. 
 
I tilfælde af permanent svigt af eltid søges stævnet gennemført ved brug af manuel 
tidtagning. 
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STARTLISTE. 
 
Der udsendes ikke startlister for de enkelte afsnit til foreningerne inden stævnet. Startlister gøres 
tilgængelige på Livetiming og uploades som pdf-fil på Svømmetider senest ½ time før hvert 
Stævneafsnits start. Evt. udleveres tillige et fysisk eksemplar. 
Lokalarrangører fremsender eller offentliggør på Svømmetider senest 8 dage før arrangementets 
afvikling en orientering med praktiske oplysninger. 

 
 
PAUSER. 
Inden for det enkelte stævneafsnit der ingen pauser. 

 
 
OFFICIALS. 
 
Det pålægges de tilmeldte foreninger at stille med: 
 
Divisionsturnering &:   - tre dommeruddannede officials 
 Åben Turnering:       pr. hold pr. stævneafsnit 
 
 
Lokalarrangøren kan dog selv beslutte, hvor mange officialposter man ønsker besat af de deltagende 
hold. Poster besat af Dansk Svømmeunion, kan ikke ændres af lokalarrangøren. 
 
Pligten til at stille officials bortfalder ikke, såfremt holdet afmeldes efter tilmeldingsfristens 
udløb. 
  
Navne samt uddannelse (=gennemførte moduler) på officials, skal sammen med tilmeldingslisten, 
fremsendes til den lokale kontaktperson for mesterskabet senest ved udløb af tilmeldingsfristen. 
 
De deltagende hold vil af lokalarrangøren modtage besked, hvis enkelte officials ikke skal benyttes. 
 
Såfremt der ikke bliver fremsendt navne på officials betids, vil foreningen blive kontaktet om den/de  
manglende officials.  
Såfremt der herefter ikke anmeldes officials eller officials ikke møder, idømmes foreningen en bøde 
på kr. 1.000,- pr. manglende official pr. dag. 
 
Bøde tilfalder lokalarrangøren såfremt denne sørger for afløser(e).  
 

 
SPECIELLE REGLER. 
 
I 4x100 m rygsvømning foregår starten for hver enkelt svømmer i vandet. Deltager nr. 2, 3 og 4 må 
først springe i vandet, når den foregående svømmer har vendt ved hhv. 25 m og 75 m. 
I skiftet mellem svømmerne, må den startende svømmer først slippe startgrebet med hænderne,  
når den foregående svømmer har rørt endevæggen. 
 
Bliver en svømmer bortvist fra start, regnes dette ikke som en diskvalifikation, og der kan derfor ikke  
svømmes diskvalifikationsløb. 
 
En svømmer som opgiver sit løb, regnes heller ikke som en diskvalifikation og der kan derfor ikke  
svømmes diskvalifikationsløb. 
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DISKVALIFIKATION. 
Ved diskvalifikation i DM for Hold holdes der specielle diskvalifikationsløb, der svømmes 10 minutter 
efter de ordinære løb. Kun samme svømmeart og distance i hvert løb. Ingen diskvalificeret svømmer 
kan på ny svømme samme løb, ligesom en svømmer, der har svømmet det pågældende løb, ikke kan 
svømme det igen. Reglerne om maksimalt antal starter pr. svømmer skal overholdes, inklusive 
starterne i diskvalifikationsløbene. Ved diskvalifikation i holdkapløb kan den svømmer som blev 
diskvalificeret, ikke deltage i diskvalifikationsløbet. I diskvalifikationsløb kan der ikke foretages 
omsvømning. 
 
 
Bemærk: Der kan kun svømmes diskvalifikationsløb for diskvalifikation i de ordinære løb. 
   Bortvisning fra start, manglende fuldførelse af løb og tekniske fejl som f.eks. anvendelse  
   af ikke tilladt badetøj, anvendelse af mere end et sæt badetøj, alle former for Power Bands 
   samt brug af medicinsk tape giver således ikke adgang til diskvalifikation.  
   Ved ny diskvalifikation kan der ikke svømmes endnu et diskvalifikationsløb. 
 
Bemærk: Diskvalifikationsløb skal fremgå særskilt af resultatlisten. 
 
Bemærk: Et diskvalifikationsløb i holdkap er samme løb, som det oprindelige. Kun den svømmer, 
 der blev diskvalificeret, skal skiftes ud på samme plads. De øvrige 3 skal svømme igen, 
 uden at det tæller med i antal tilladte starter. 
 
 

ANSVAR. 
Foreningerne er selv ansvarlige for eventuelle skader, der bliver forvoldt af deres deltagere ved DM 
for Hold. 
Den enkelte klub er selv ansvarlig for egne svømmere. 
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DANSKE MESTERSKABER FOR HOLD - AFVIKLING 
 

DIVISIONSTURNERINGEN: 1. - 3. DIVISION: 

 

Afvikles over 4 stævneafsnit normalt i november måned. 
 

1. afsnit: fredag tidligst kl. 17.00 

2. afsnit: lørdag tidligst klokken 09.30 

3. afsnit: lørdag – min. 6 timer efter 1. afsnits start 

4. afsnit: søndag tidligst klokken 09.30 

 

 

De anførte klokkeslæt kan ændres efter aftale med sagsbehandleren 
 
 
Individuelt: Der stilles med 2 forskellige svømmere pr. løb. 

 Hver svømmer kan maksimalt stille op i 4 løb. 
 

Holdkapper: Der stilles et hold pr. holdkapløb. 
 Et mix-hold består af lige mange dame- og herresvømmere. 

 Hver svømmer kan maksimalt stille op i 3 holdkapløb. 
 

Der vil være et minimumsbehov på 9 svømmere af hvert køn hvis alle løb svømmes. 
Det samlede hold inkl. reserver kan højest bestå af 26 svømmere. 
 

ÅBEN TURNERING: 
 
Afvikles som udgangspunkt i ét arrangement over 4 stævneafsnit på samme tidspunkt som 
Divisionsturneringen. 
  
 

1. afsnit: fredag tidligst kl. 17.00 

2. afsnit: lørdag tidligst klokken 09.30 

3. afsnit: lørdag – min. 6 timer efter 1. afsnits start 

4. afsnit: søndag tidligst klokken 09.30 

 

 
De anførte klokkeslæt kan ændres efter aftale med sagsbehandleren. 
 
 
Individuelt: Der stilles med 1 eller 2 forskellige svømmere pr. løb. 

 Hver svømmer kan maksimalt stille op i 4 løb. 
 
Holdkapper: Der stilles et hold pr. holdkapløb 
  Et mix-hold består af lige mange dame- og herresvømmere. 
. Hver svømmer kan maksimalt stille op 4 holdkapløb. 

 
Der vil være et minimumsbehov på 7 svømmere af hvert køn, hvis alle løb svømmes. 
Det samlede hold inkl. reserver kan højest bestå af 26 svømmere. 
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KVALIFIKATION TIL EFTERFØLGENDE ÅR 

 
 
Vinderen af 1. division er sikret plads i 1. division det efterfølgende år. 
 
Vinderen af 2. division er sikret plads i 1. division det efterfølgende år. 
 
Vinderen af 3. division er sikret plads i 2. division det efterfølgende år. 
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PROGRAM 
 

 
1. - 3. DIVISION 

 
 
 

1. AFSNIT: 
 
   1) 200 m fri   herrer  2 svømmere pr. klub 
   2) 200 m fri   damer  2 svømmere pr. klub 
   3) 100 m brystsvømning  herrer  2 svømmere pr. klub 
   4) 100 m brystsvømning  damer  2 svømmere pr. klub 
   5) 100 m rygsvømning  herrer  2 svømmere pr. klub 
   6) 100 m rygsvømning  damer  2 svømmere pr. klub 
   7) 50 m butterfly   herrer  2 svømmere pr. klub 
   8) 50 m butterfly   damer  2 svømmere pr. klub 
   9) 4 x 50 m holdmedley  mix  1 hold pr. klub 
  
 
 
2. AFSNIT: 
 
  10) 200 m individuel medley herrer  2 svømmere pr. klub 
  11) 200 m individuel medley damer  2 svømmere pr. klub 
  12) 100 m fri   herrer  2 svømmere pr. klub 
  13) 100 m fri   damer  2 svømmere pr. klub 
  14) 50 m brystsvømning  herrer  2 svømmere pr. klub 
  15) 50 m brystsvømning  damer  2 svømmere pr. klub 
  16) 1500 m fri   herrer  2 svømmere pr. klub 
  17) 800 m fri   damer  2 svømmere pr. klub 
  18) 4 x 100 m holdmedley  herrer  1 hold pr. klub 
  19) 4 x 100 m holdmedley  damer  1 hold pr. klub 
   
 
 
3. AFSNIT: 
 
  20) 4 x 50 m fri   mix  1 hold pr. klub 
  21) 100 m butterfly   herrer  2 svømmere pr. klub 
  22)  100 m butterfly   damer  2 svømmere pr. klub 
  23)          400 m individuel medley herrer  2 svømmere pr. klub 
  24) 400 m individuel medley damer  2 svømmere pr. klub 
  25) 50 m rygsvømning  herrer  2 svømmere pr. klub 
  26)  50 m rygsvømning  damer  2 svømmere pr. klub 
  27) 50 m fri    herrer  2 svømmere pr. klub 
  28) 50 m fri    damer  2 svømmere pr. klub 
  29) 4 x 200 m fri   herrer  1 hold pr. klub 
  30) 4 x 200 m fri   damer  1 hold pr. klub 
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PROGRAM 
 

 
1.-3. DIVISION 

 

 
 
4. AFSNIT: 
 
  31) 100 m individuel medley herrer  2 svømmere pr. klub 
  32) 100 m individuel medley damer  2 svømmere pr. klub 
  33) 200 m rygsvømning  herrer  2 svømmere pr. klub 
  34) 200 m rygsvømning  damer  2 svømmere pr. klub 
  35) 200 m brystsvømning  herrer  2 svømmere pr. klub 
  36) 200 m brystsvømning  damer  2 svømmere pr. klub 
  37) 400 m fri   herrer  2 svømmere pr. klub 
  38) 400 m fri   damer  2 svømmere pr. klub 
  39) 200 m butterfly   herrer  2 svømmere pr. klub 
  40) 200 m butterfly   damer  2 svømmere pr. klub 
  41) 4 x 100 m fri   herrer  1 hold pr. klub 
  42) 4 x 100 m fri   damer  1 hold pr. klub 
 
 
 
 
 

 
 

ÅBEN TURNERING 
 

 
 
 

1. AFSNIT: 
 
   1) 4 x 100 m butterfly  mix  1 hold pr. klub 
   2) 100 m fri   herrer  2 svømmere pr. klub 
   3) 100 m fri   damer  2 svømmere pr. klub 
   4) 200 m individuel medley herrer  2 svømmere pr. klub 
   5) 200 m individuel medley damer  2 svømmere pr. klub 
   6) 50 m rygsvømning  herrer  1 svømmer pr. klub 
   7) 50 m rygsvømning  damer  1 svømmer pr. klub 
   8) 200 m brystsvømning  herrer  2 svømmere pr. klub 
   9) 200 m brystsvømning  damer  2 svømmere pr. klub 
  10) 4 x 100 m holdmedley  herrer  1 hold pr. klub 
  11) 4 x 100 m holdmedley  damer  1 hold pr. klub 
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2. AFSNIT: 
 
  12) 200 m butterfly   herrer  2 svømmere pr. klub 
  13) 200 m butterfly   damer  2 svømmere pr. klub 
  14) 100 m brystsvømning  herrer  2 svømmere pr. klub 
  15) 100 m brystsvømning  damer  2 svømmere pr. klub 
  16) 50 m fri    herrer  1 svømmer pr. klub 
  17) 50 m fri    damer  1 svømmer pr. klub 
  18) 1500 m fri   herrer  1 svømmer pr. klub 
  19) 800 m fri   damer  1 svømmer pr. klub 
  20) 4 x 100 m indv. medley  herrer  1 hold pr. klub 
  21) 4 x 100 m indv. medley  damer  1 hold pr. klub 
   
 
 
3. AFSNIT: 
 
  22) 4 x 100 m brystsvømning mix  1 hold pr. klub 
  23) 200 m fri   herrer  2 svømmere pr. klub 
  24) 200 m fri   damer  2 svømmere pr. klub 
  25) 100 m rygsvømning  herrer  2 svømmere pr. klub 
  26)  100 m rygsvømning  damer  2 svømmere pr. klub 
  27) 50 m butterfly   herrer  1 svømmer pr. klub 
  28)  50 m butterfly   damer  1 svømmer pr. klub 
  29)          400 m individuel medley herrer  2 svømmere pr. klub 
  30) 400 m individuel medley damer  2 svømmere pr. klub 
  31) 4 x 100 m rygsvømning  mix  1 hold pr. klub 
 
 
 

4. AFSNIT: 
 
  32) 4 x 100 m fri   mix  1 hold pr. klub 
  33) 200 m rygsvømning  herrer  2 svømmere pr. klub 
  34)  200 m rygsvømning  damer  2 svømmere pr. klub 
  35) 100 m butterfly   herrer  2 svømmere pr. klub 
  36) 100 m butterfly   damer  2 svømmere pr. klub 
  37) 50 m brystsvømning  herrer  1 svømmer pr. klub 
  38) 50 m brystsvømning  damer  1 svømmer pr. klub 
  39) 400 m fri   herrer  1 svømmer pr. klub 
  40) 400 m fri   damer  1 svømmer pr. klub 
  41) 100 m individuel medley herrer  2 svømmere pr. klub 
  42) 100 m individuel medley damer  2 svømmere pr. klub 
  43) 8 x 50 m fri   mix  1 hold pr. klub 
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DM FOR HOLD – DIVISIONSTURNERING 
 
 

1. DIVISION 
 

STED:   Bellahøj Svømmestadion, Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj   
 
TID:           Fredag den 18. november tidligst kl. 17.30 
    Lørdag den 19. november tidligst klokken 10.00 og 17.30 
    Søndag den 20. november tidligst kl. 10.00 
 
OVERDOMMERE:     Rasmus Hougaard og Lars Hededal, Dansk Svømmeunion. 
 
STARTERE:  Claus V. Sørensen & Jens Ellebæk, Dansk Svømmeunion. 
 
Tilmelding med forventet deltagerantal samt navne og uddannelse på officials, skal være 
kontaktpersonen i hænde senest den 26. oktober 2022. 
 
DELTAGERE:  Hovedstaden, Aalborg, Sigma Swim, Vejle, Gladsaxe, Helsingør, AGF, 
 Aarhus Swim og KVIK Kastrup. 
 
 
KONTAKTPERSON:  Praktisk info: Frank Güsmer      E-mail: fgusmer@gmail.com 

Tilmeldinger:  Jette Jørgensen  E-mail: jette.j@hsk.dk 

 
     WEB: www.hsk.dk 

 

 

2. DIVISION 

 
STED: Svømmehallen SDU Odense, Campusvej 55, 5230 Odense M 
 
TID:           Fredag den 18. november tidligst kl. 17.00 
    Lørdag den 19. november tidligst klokken 09.30 og 15.30 
    Søndag den 20. november tidligst kl. 09.30 
 
OVERDOMMERE: Lene Madegaard og Birgit Palle, Dansk Svømmeunion. 
     
STARTERE:  Lars Mejer Frederiksen og Jens Jensen, Dansk Svømmeunion. 
     
Tilmelding med forventet deltagerantal samt navne og uddannelse på officials, skal være 
kontaktpersonen i hænde senest den 26. oktober 2022. 
 
DELTAGERE:  GTI, Herlev, Horsens, MK 31, Swim Team Odense. A6, Hvidovre 
 og Ringe. Køge Svømmeklub har meldt fra den 7. oktober 2022. 
 
 
KONTAKTPERSON:  Julie Collins 

E-mail: tilmelding@h2odense.dk 
 

    WEB: DM for Hold, Divisionsturneringen - 2. Division (h2odense.dk) 
 
 

mailto:fgusmer@gmail.com
mailto:jette.j@hsk.dk
http://www.hsk.dk/
mailto:tilmelding@h2odense.dk
https://www.h2odense.dk/aktiviteter/kalender/event/142-dm-for-hold-divisionsturneringen-2-division
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DM FOR HOLD – DIVISIONSTURNERING 
 
 

3. DIVISION 

 
STED:       Hørsholm Idrætspark, Stadion Allé 11, 2960 Rungsted Kyst  
 
TID:           Fredag den 18. november tidligst kl. 17.00 
    Lørdag den 19. november tidligst klokken 09.30 og 15.30 
    Søndag den 20. november tidligst kl. 09.30 
 
OVERDOMMERE: Lars Tang Veje og Søren Kobbernagel, Dansk Svømmeunion. 
     
STARTERE:  Hanne Stevnsborg og Henriette Ø. Nielsen, Dansk Svømmeunion. 
  
Tilmelding med forventet deltagerantal samt navne og uddannelse på officials, skal være 
kontaktpersonen i hænde senest den 26. oktober 2022. 
 
DELTAGERE:  VG 17, Lyngby, Thisted, Fredericia, Swim Team Taastrup, 
  Næstved, Hørsholm, Silkeborg og Kolding. 

     
 
KONTAKTPERSON:  Kirsten Andersen   

E-mail: ka@mnemosyne.dk 
 
     WEB: www.hsvoem.dk 
 

DM FOR HOLD – ÅBEN TURNERING 
 
STED:       Svømmehallen, Nølevvej 6, 8300 Odder 
 
TID:           Fredag den 18. november tidligst kl. 17.00 
    Lørdag den 19. november tidligst klokken 09.30 og 15.30 
    Søndag den 20. november tidligst kl. 10.00 
 
 
OVERDOMMER: Henriette S. Jensen og Johnny Kristensen, Dansk Svømmeunion. 
     
STARTER:  Henrik Murum Jørgensen og Jan Christensen, Dansk Svømmeunion. 
 
Tilmelding med forventet deltagerantal samt navne og uddannelse på officials, skal være 
kontaktpersonen i hænde senest den 26. oktober 2022. 
 
DELTAGERE: Svøm Slagelse Korsør, Helsinge, Nyborg, Frederikssund, Herning, Odder, VI-39, 

Frem Odense og Swim Team Neptun. 
 
 
KONTAKTPERSON:  Brian Holst Jensen 
    E-mail: staevneleder@oddersvoem.dk 
 

     
WEB: Oddersvoem 

mailto:ka@mnemosyne.dk
http://www.hsvoem.dk/
mailto:staevneleder@oddersvoem.dk
https://oddersvoem.dk/
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DM FOR HOLD – 2023 
 
DM for Hold Divisionsturneringen samt Åben Turnering afvikles i 2023 den 17. - 19. november.  
 
 
TIL- OG AFMELDING SAMT ANSØGNING OM AT VÆRE ARRANGØR 
 
Til- og afmelding til DM for Hold skal ske senest den 15. april 2023. 
 
Ansøgninger om at være arrangør i 2023 for DM for Hold skal være både Dansk Svømmeunion 
som den ansvarlige for DM-H i hænde senest den 15. maj 2023. 
 
Ansøgninger sendes til: 
 

mesterskaber@svoem.dk  og  
 

Lise Møller 
Johannes V. Jensens Allé 18 

2000  Frederiksberg 
Tlf.: 20 13 71 60 

E-mail:  lise.m@dadlnet.dk 
 
 
 

 

mailto:mesterskaber@svoem.dk
mailto:lise.m@dadlnet.dk

