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Nationale events foråret 2021

Situationen i det danske samfund monitoreres grundigt og der vil som 

hidtil blive justeret løbende og i det omfang, det giver mening i et 

sportsligt perspektiv, vil der bliver arrangeret alternative Covid-19-udgaver 

af de nationale events.

De centrale principper for beslutninger om nationale events i dansk 

svømning i foråret 2021 er:

• At kunne afvikle nationale events med relevante sportslige 

proportioner.

• Mulighed for forsvarlig sportslig genopbygning ved a give tid frem mod 

de første nationale events. Bl.a. med henblik på at undgå forcering af 

træningen frem mod opnåelse af kravtider.    

• Vurdering af det samlede antal af nationale events 

(konkurrencebelastningen).
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• Regional årgangsaktivitet som erstatning for DMÅ-K 2021 planlægges. 

Optimalt set i samarbejde med de regionale stævneudvalg, 

planlægges. Afvikles 4-6 uger efter genåbningen af svømmehallerne. 

Afvikles med en meget bred målgruppe for øje, i flere svømmehaller 

og med præmiering lokalt/regionalt. Stævnereglement forventes 

offentliggjort i løbet af denne uge.

• Øst/Vest langbane 2021 planlægges til afvikling mindst 6 uger efter 

åbning af svømmehallerne under hensyntagen til den øvrige kalender. 

Den primære målgruppe er juniorer og seniorer uden for gruppen af 

OL-potentielle svømmere. 
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• OL-kvalifikationsstævne 5.-7. eller 6.-7. marts i et godt bassin et sted i 

Danmark. Meget snæver målgruppe (kun OL-potentielle svømmere). 

Kravtider for deltagelse. 

• Danish Open 2021 (uden DMJ-L som afvikles som særskilt event i 

2021) flyttes til 17.-21. april 2021 under hensyntagen til de få øvrige 

relevante internationale aktiviteter, som kan bruges til OL-kvalifikation. 

• DMJ-L 2021 (adskilles fra Danish Open og) flyttes til slutningen af 

sæsonen under hensyntagen til den øvrige kalender og adskilt fra DM-

L. Juniorkravtider i alle 3 årgange og afvikles som naturlig afslutning 

på sæsonen. Øst/Vest langbane 2021 vil kunne bruges som 

kvalifikationsstævne.
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• Som konsekvens af flytningen af Danish Open forsøges Øst/Vest 

årgang/børn (alle 4 stævner) flyttes foreløbigt til weekenden 30. april -

2. maj 2021. Endelige datoer afhænger af lokalarrangøren.

• DM Open Masters d. 5.-7. marts 2021 flyttes til en endnu ukendt dato i 

efteråret.

Nationale events, der ikke er nævnt i ovenstående, forsøges fortsat 

afviklet på de datoer, der oprindeligt har været annonceret.

Dansk Svømmeunions hjemmeside og Svømmetider vil blive opdateret i 

løbet af ugen. Ha’ venligst lidt tålmodighed ☺





EM
• Mål for EM

– Den sportslige strategi for Europamesterskaberne på langbane er todelt: 

• For de svømmere som er udtaget til sommerens OL forventes det at svømmerne bruger EM, 

som et led i forberedelserne frem mod sommerens OL. 

• For den gruppe der ikke er kvalificeret til OL, skal EM betragtes som sommerens vigtigste 

stævne og forsøge at opnå kvalifikation til OL.

– Danmark deltager i EM med følgende intentioner 

1. Medaljer og top-8 placeringer 

2. Yderligere kvalifikationer til OL 

3. Forberedelse af målrettet udvikling af svømmere frem mod OL 2024



Kvalifikation
• Går over til at have en kvalifikationsperiode

– 1. februar til og med Danish Open

– Kravtider

• I olympiske discipliner er kravtiden FINA OL A-krav + 

1,5%

• I ikke-olympiske discipliner er kravtiden FINA VM A-krav





OL 2024
• Det kommende halve år vil OL 2021 have prioritet

• Opstår der muligheder for at lave meningsfyldte aktiviteter for 

OL 2024 gruppen, står vi klar til at gribe og eksekvere dem.

• Inviteres til National testning, hvis dette kan afholdes 

meningsfuldt og forsvarligt i løbet af de kommende måneder

– Den planlagte test i primo februar aflyses



Juniorlandsholdsarbejde - genstart

• Der planlægges genstart af juniorlandsholdsarbejdet i forbindelse med 

Danish Open 2021 – naturligvis under forudsætning af, at det ud fra et 

sportsligt perspektiv giver mening. 

• Det er en forudsætning for genstarten at der fortsat er 

træningsmuligheder for de bedste juniorer fra nu og frem til Danish 

Open.

• Tanken er at lave aktiviteter for en lidt bredere målgruppe end normalt 

i forbindelse med juniorlandsholdsaktiviteter og evt. opdelt i flere 

mindre aktiviteter.

• Aktiviteter og dermed datoer er pt. ukendte.

• Udtagelseskriterier forventes offentliggjort senest en måned inden 

Danish Open.



Afslutning

• Spørgsmål

• Kommentarer

• Emner til drøftelse

Tak for jeres opmærksomhed!

Spørgsmål, ideer og kommentarer kan altid afleveres til undertegnede på:

Stefan Hansen Thomas Stub

Telefon: 29 31 10 27 Telefon: 20 62 13 50

E-mail: sh@svoem.dk E-mail: ts@svoem.dk


