
DANISH OPEN

PRAKTISKE OPLYSNINGER

 DM-L / DJM-L
8.-13. APRIL 2006

HELSINGØR SVØMMEKLUBLa
yo

ut
: T

ho
m

as
 K

ris
to

ffe
rs

en
/T

ry
k:

 N
of

op
rin

t A
/S



Helsingør Svømmeklub og Dansk Svømmeunion byder hermed velkommen  
til Danish Open, DM-L og DJM-L som finder sted i perioden 8.-13. april 2006.  
Vi håber, vi ved fælles hjælp kan få nogle rigtige gode og spændende dage 
sammen i Helsingør Svømmehal.

Vi beder Jer om at læse nedenstående praktiske oplysninger og regler, som 
skal efterleves både i svømmehallen og på Borupgårdskolen.

Stævneledere fra Helsingør Svømmeklub er:

 Jesper Børthy Michael Thomsen
 Telefon: 22 88 05 80  Telefon: 30 65 14 44, 
 E-mail: boerthy@mail.dk E-mail: tycoon@post9.tele.dk

VELKOMMEN

HELSINGØR SVØMMEKLUB ØNSKER ALLE DE  
DELTAGENDE SVØMMERE ET GODT STÆVNE



STÆVNET
Omklædning:    Der er skabe med nøgle – her skal der benyttes en kr. 20, 

som naturligvis kommer retur.

Hygiejne:  Det er Helsingør Svømmeklubs politik, at den daglige høje 
hygiejnemæssige standard skal opretholdes også under 
stævner.

 •    ALLE aktive svømmere SKAL igennem  
omklædningsrum og bruseren uden badetøj.

 •    Dette af hensyn til os alle, som skal være i  
svømmehallen.

 •    Dårlig hygiejne giver automatisk større klortilførsel, som 
dermed giver irritation i øjne og luftveje.

 •  Derfor vil der være opsyn i baderummene.

 •   SHAVING er tilladt i de afmærkede bruserum.

Stævnetider: 

  Svømmehallen er åben i hele pausen. Der skal dog være en 
træner/leder som holder opsyn med egne svømmere. Se 
også vedlagte løbsprogram.

Stævneafvikling:   Indledende afsnit afvikles med flyvende starter. 
For junior er det direkte finaler med præsentation af deltag-
ere i sidste heat.  
Der vil være indlagt ca. 2 stk. 10-minutters afsvømnings-
pauser i hvert programafsnit.

Call room:  Under eftermiddagens finaleafsnit etableres et ”call room”.  
Svømmere, der skal deltage i et af aftenens løb, skal give 
møde her senest 15 minutter før planlagt start af løbet.

 Under indledende afsnit kan rummet anvendes til f.eks  
 opvarming.

Indledende Finaler
Indsvømning Stævnestart Indsvømning Stævnestart

Hver dag 07:30-09:15 09:30 15:00-16:45 17:00



FORMALITETERNE
Sekretariat:   Åbner kl. 07:30 hver morgen.  

Placeret i svømmehallen ved siden af speaker og el-tid.

Officialsmøder:  Hver morgen kl. 08:30 i klubhuset. 
Hver eftermiddag kl. 16:00 i klubhuset.

Holdledermøder: Hver dag kl. 08:00 (undtagen lørdag) og kl. 15:30 i klubhuset.

Teknisk møde:  Fredag den 7. april 2006 kl. 19:00 i klubhuset. Dette møde 
erstatter holdledermøde lørdag morgen. Både trænere og 
ledere er velkomne.

Holdkapkort:   Afleveres i sekretariatet senest kl. 08:00 (juniorer) hhv. kl. 
16:00 (seniorer). Husk navn og årgang på alle svømmere. 

Afmeldinger:   HUSK afmelding til indledende løb, 800 og 1500 m fri samt 
holdkap senest kl. 8:00 alle dage.  
Afmelding til semifinaler og finaler senest 30 minutter efter 
offentliggørelse af resultatlisten for det pågældende løb.

Program og  Startlister ophænges og fordeles til hver klub i klubbakkerne 
resultatlister  inden hvert stævneafsnit. 

  Resultatlister vil blive ophængt løbende. En samlet resultat-
liste vil blive lagt i klubbakkerne efter hvert stævneafsnit.

Klubbakkerne:  Findes i forhallen. Her vil programmer, resultatlister samt 
øvrige informationer f.eks. vedr. præmieoverrækkelse  
blive lagt.



SVØMMEHALLEN
VIP:  Der er afmærket område til VIP i svømmehallen.  

Lounge:  Der vil under hele stævnet være adgang hertil for VIP og 
trænere. Her vil der være kaffe, thé m.m.

Oprydning:  Vi beder Jer drage omsorg for at fjerne eget affald og 
lægge dette i opstillede affaldsspande i svømmehallen, 
omklædningsrum og udenomsfaciliteterne.

Klubhuset:  Ligger i forlængelse af svømmehallen. Det er primært  
forbeholdt officials. Her vil der være holdleder- og  
officialsmøder.

Cafeteria:  Svømmehallens cafeteria er åbent under stævnet og  
tilbyder diverse bespisning. Egne mad- og drikkevarer  
må ikke nydes på Cafeteriets område.

Parkering ved  Foregår primært på svømmehallens p-plads P1. 
svømmehallen:  Vi henviser iøvrigt til P2-P4 (private p-pladser) eller  

p-pladser ved Borupgårdskolen (hvor bespisning foregår).



ØVRIGE FORHOLD
 
  På vedlagte køre- og gåvejledning kan man se nærmeste vej 

med bil og til fods til Borupgårdskolen. Der er ca. 700 m i gå 
afstand og ca. 1.500 m i bil. 

 Adresse:  
  Smakkevej 2, 3070 Snekkersten (indkørsel fra Rønnebær Allé). 

Se vedlagte kort.

Forplejning: 

 Forplejning foregår i gang 60 på Borupgårdskolen.  
 Se oversigtsplan.

  Der vil blive serveret let morgenmad for officials og hold-
ledere i klubhuset i forbindelse med holdleder- og offi-
cialsmøder hver morgen. Frokost for officials foregår på 
Borupgårdskolen (se ovenfor).

Hvilerum:  Der vil være lokaler til rådighed på Borupgårdskolen for de 
klubber, der har bestilt hvilerum. Henvendelse til Helsingør 
Svømmeklubs hjælpere på skolen. 

Indkvartering:  Der vil være lokaler til rådighed, på Borupgårdskolen  
for de klubber der har bestilt overnatning. Henvendelse  
til Helsingør Svømmeklubs hjælpere på skolen

  Under ophold på skolen er det vigtigt at alle klubber respek-
terer, at det er lånte lokaler, som bedes afleveret i samme 
stand, som de er modtaget. Vi vil derfor bede Jer om at: 

 •  I gør rent og stiller borde på plads, inden I forlader skolen
 
 •  I lader de ting, der findes i klasseværelserne stå urørte hen.
 
 •  Opsatte skilte  med ”adgang forbudt” respekteres, da 

skolens alarmsystem ellers vil blive aktiveret.

Nattevagter:  Der er nattevagter på skolen om natten. De vil primært 
opholde sig i gang 60.

Transport fra 
Svømmehal til 
Borupgårdskolen:

Forplejning  
officials og  
holdledere:

Ordensregler  
på Skolen:

Morgenmad Frokost Aftensmad
Fredag 19:30-21:00
Lørdag-Onsdag 06:30-8:30 12:30-14:30 19:30-21:00
Torsdag 06:30-8:30 12:30-14:30



LØBSPROGRAM (LØRDAG - MANDAG) 

LØRDAG FINALER START: 17:00
1 50 m fri - handicapsvømmere herrer finale
2 50 m fri - handicapsvømmere damer finale
3 200 m individuel medley herrer finale
4 200 m fri damer finale
5 400 m fri herrer finale

Afsvømningspause - 10 min.
6 50 m butterfly damer semifinale
7 50 m rygsvømning herrer semifinale
8 50 m brystsvømning damer semifinale
9 200 m butterfly herrer finale

Afsvømningspause - 10 min.
11 4x100 m fri herrer fri

LØRDAG INDLEDENDE START: 09:30
1 50 m fri - handicapsvømmere herrer indl.
2 50 m fri - handicapsvømmere damer indl.
3 200 m individuel medley drenge DJM

200 m individuel medley herrer indl.
4 200 m fri piger DJM

200 m fri damer indl.
5 400 m fri drenge DJM

400 m fri herrer indl.
Afsvømningspause - 10 min.

6 50 m butterfly piger DJM
50 m butterfly damer indl.

7 50 m rygsvømning drenge DJM
50 m rygsvømning herrer indl.

8 50 m brystsvømning piger DJM
50 m brystsvømning damer indl.

9 200 m butterfly drenge DJM
200 m butterfly herrer indl.

Afsvømningspause - 10 min.
10 4x100 m fri drenge DJM

SØNDAG INDLEDENDE START: 09:30
12 100 m fri - handicapsvømmere damer indl.
13 100 m fri - handicapsvømmere herrer indl.
14 800 m fri piger DJM

800 m fri damer indl.
15 50 m butterfly drenge DJM

50 m butterfly herrer indl.
Afsvømningspause - 10 min.

16 100 m rygsvømning piger DJM
100 m rygsvømning damer indl.

17 100 m brystsvømning drenge DJM
100 m brystsvømning herrer indl.

18 100 m fri piger DJM
100 m fri damer indl.

19 200 m fri drenge DJM
200 m fri herrer indl.

20 4x200 m fri piger DJM

SØNDAG FINALER START: 17:00
12 100 m fri - handicapsvømmere damer finale
13 100 m fri - handicapsvømmere herrer finale
6 50 m butterfly damer finale
7 50 m rygsvømning herrer finale
8 50 m brystsvømning damer finale
15 50 m butterfly herrer semifinale

Afsvømningspause - 10 min.
18 100 m fri damer semifinale
19 200 m fri herrer finale
17 100 m brystsvømning herrer semifinale
16 100 m rygsvømning damer semifinale

Afsvømningspause - 10 min.
21 4x200 m fri damer fri

MANDAG INDLEDENDE START: 09:30
22 1500 m fri drenge DJM

1500 m fri herrer indl.
23 100 m butterfly piger DJM

100 m butterfly damer indl.
24 100 m fri drenge DJM

100 m fri herrer indl.
Afsvømningspause - 10 min.

25 200 m brystsvømning piger DJM
200 m brystsvømning damer indl.

26 200 m rygsvømning drenge DJM
200 m rygsvømning herrer indl.

27 400 m individuel medley piger DJM
400 m indviduel medley damer indl.

Afsvømningspause - 10 min.
28 4x200 m fri drenge DJM

MANDAG FINALER START: 17:00
14 800 m fri damer finale
15 50 m butterfly herrer finale
18 100 m fri damer finale
26 200 m rygsvømning herrer finale
25 200 m brystsvømning damer finale

Afsvømningspause - 10 min.
23 100 m butterfly damer semifinale
24 100 m fri herrer semifinale
16 100 m rygsvømning damer finale
17 100 m brystsvømning herrer finale
27 400 m individuel medley damer finale

Afsvømningspause - 10 min.
29 4x200 m fri herrer fri



LØBSPROGRAM (TIRSDAG - TORSDAG) 

TIRSDAG INDLEDENDE START: 09:30
30 50 m fri piger DJM

50 m fri damer indl.
31 50 m brystsvømning drenge DJM

50 m brystsvømning herrer indl.
32 50 m rygsvømning piger DJM

50 m rygsvømning damer indl.
33 400 m individuel medley drenge DJM

400 m individuel medley herrer indl.
Afsvømningspause - 10 min.

34 100 m brystsvømning piger DJM
100 m brystsvømning damer indl.

35 100 m rygsvømning drenge DJM
100 m rygsvømning herrer indl.

36 400 m fri piger DJM
400 m fri damer indl.

37 100 m butterfly drenge DJM
100 m butterfly herrer indl.

TIRSDAG FINALER START: 17:00
22 1500 m fri herrer finale
36 400 m fri damer finale
24 100 m fri herrer finale
23 100 m butterfly damer finale
33 400 m individuel medley herrer finale

Afsvømningspause - 10 min.
30 50 m fri damer semifinale
31 50 m brystsvømning herrer semifinale
32 50 m rygsvømning damer semifinale
37 100 m butterfly herrer semifinale
34 100 m brystsvømning damer semifinale
35 100 m rygsvømning herrer semifinale

ONSDAG INDLEDENDE START: 09:30
38 800 m fri drenge DJM

800 m fri herrer indl.
39 200 m individuel medley piger DJM

200 m individuel medley damer indl.
Afsvømningspause - 10 min.

40 50 m fri drenge DJM
50 m fri herrer indl.

41 1500 m fri piger DJM
1500 m fri damer indl.

42 4x100 m fri piger DJM

ONSDAG FINALER START: 17:00
30 50 m fri damer finale
31 50 m brystsvømning herrer finale
32 50 m rygsvømning damer finale
40 50 m fri herrer semifinale
39 200 m individuel medley damer finale

Afsvømningspause - 10 min.
35 100 m rygsvømning herrer finale
34 100 m brystsvømning damer finale
37 100 m butterfly herrer finale

Afsvømningspause - 10 min.
43 4x100 m fri damer fri

TORSDAG INDLEDENDE START: 09:30
44 200 m butterfly piger DJM

200 m butterfly damer indl.
45 200 m brystsvømning drenge DJM

200 m brystsvømning herrer indl.
46 200 m rygsvømning piger DJM

200 m rygsvømning damer indl.
Afsvømningspause - 10 min.

47 4x100 m holdmedley drenge DJM
48 4x100 m holdmedley piger DJM

TORSDAG FINALER START: 17:00
40 50 m fri herrer finale
46 200 m rygsvømning damer finale
38 800 m fri herrer finale
44 200 m butterfly damer finale
45 200 m brystsvømning herrer finale

Afsvømningspause - 10 min.
41 1500 m fri damer finale
49 4x100 m holdmedley herrer fri
50 4x100 m holdmedley damer fri



KORT OVER HELSINGØR SVØMMEHAL

OPSTILLING - SVØMMEHALLEN omklædning
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TRANSPORT FRA SVØMMEHAL TIL BORUPGÅRDSKOLEN



KORT OVER BORUPGÅRDSKOLEN



DANISH OPEN/DM 2006 er sponsoreret af: 

HELSINGØR SVØMMEKLUB • BORGMESTER P. CHRISTENSENS VEJ 14 • 3000 HELSINGØR La
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