Udtagelse til ”The Vikings”.
I 2014-2015 sæsonen indfører sportsafdelingen en ny betegnelse for det som tidligere er
blevet kaldt senior-bruttotruppen. Fremover vil denne gruppe kaldes ”The Vikings”.
Ændringen sker for at tydeliggøre at betegnelsen ”landshold” bør bruges til de trupper der
sendes til internationale seniormesterskaber, mens den større Vikings-gruppe udgøres
både af landsholdssvømmerne og af de svømmere, der står lige udenfor og som
forhåbentligt skal repræsentere Danmark ved internationale seniormesterskaber i
fremtiden.
Der har samtidig været et ønske fra svømmernes side om at have en defineret større
gruppe af svømmere, som der er fællesaktiviteter med. Dette imødekommes også med
etableringen af ”The Vikings”. Gruppen er dog ikke mere defineret fra start, end at det k an
lade sig gøre at komme på løbende, men vi formoder, at den store gruppe kvalificerer sig
fra DM eller EM sommeren 2014 og vi så efterfølgende supplerer op med de svømmere
der opnår kravtiderne i løbet af sæsonen.
Opnåelse af kravtid til the Vikings kan opnås ved alle officielle langbanestævner, dog
tidligst ved Danske mesterskaber den 1. – 5. juli 2014 i Odense. Af praktiske hensyn vil
der være en deadline inden hver aktivitet, der er sat op, så man skal have opnået en
kravtid et stykke tid inden for at komme med til den pågældende aktivitet. For eksempel
skal en svømmer have opnået en kravtid pr. 1. december 2014 for at blive tilbudt Warm
Weather camp i januar. Man kan godt komme på the vikings efter 1. december, men det
bliver så kun til de aktiviteter der er sat op efter januar.
Kravtiderne kan ses her

Aktivitetslisten for the vikings bliver som følger:
 7. – 9.november 2014. Team-weekend
(Deadline for kvalifikation 15. oktober 2014)


05.-15. januar 2015. Warm Weather camp
(Deadline for kvalifikation 1. december 2014)



Marts 2015: Internationalt stævne, ikke fastlagt endnu
(Deadline ikke fastsat)



29.-31. maj 2015: Bergen Swim Festival
(deadline for kvalifikation 1. april 2015 – Danish Open)
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I forhold til Warm Weather camp vil EM kortbane, som desværre er flyttet til januar, få
betydning, da det ikke kan lade sig gøre, at deltage på begge dele. EM kortbane vil kun
blive tilbudt til svømmere med reelle medaljemuligheder, da vi vurderer, at for flertallet af
svømmere, skal januar bruges på at klargøre sig til langbanesæsonen. Dog skal
medaljekandidaterne have mulighed for at tage til EM. Der vil i løbet af kort tid komme et
sæt kravtider til kortbane EM januar 2015. De vil tage afsæt i top 5, så det bliver en smal
meget elitær trup. Den større gruppe vil derimod blive tilbudt Warm Weather camp og de
ovenfor nævnte stævner. Flytningen af EM har nødvendiggjort en klarere prioritering
mellem langbane og kortbane og sportsafdelingen har med ”The Vikings” prioriteret
langbane, og får samtidig arbejdet med, at en større gruppe får international erfaring.
I tillæg til de kvalificerede svømmere forbeholder landsholdsledelsen sig retten til subjektivt
at udtage en håndfuld udviklingssvømmere.
I august 2015 (eller sidst i juli) vil vi i tillæg til VM have et internationalt stævne med et
separat sæt kravtider, der skal tages ved Danish Open 2015, nøjagtigt som VM kravene
(stævnet er ikke fastlagt endnu, ej heller kravtider). Det betyder også, at deltagelse på
”The Vikings” ikke automatisk giver adgang til dette internationale stævne. Der skal man
præstere til Danish Open, nøjagtig som hvis man skal kvalificere sig til VM. Det skal
understreges, at der kan blive tale om en egen/klubbetaling til dette stævne. Det ligger
først fast efter fastlæggelse af endeligt budget for 2015.
Vi håber at have mange svømmere involveret i dette projekt helst så tidligt som muligt.
Spørgsmål kan rettes til sportschef Mikkel von Seelen
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