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Reglerne i denne rekordbestemmelse er baseret på FINA’s regler og forudsætter i øvrigt at Dansk 
Svømmeunions Supplerende stævnereglement er opfyldt. 
 
Der dispenseres dog for FINA’s facilitetsregler med hensyn til bassinlængde og strømningsforhold 
i en implementeringsperiode. Se afsnit 5. 
 
1. Anerkendte discipliner 
Danske rekorder kan opnås i individuelle konkurrencer og holdkapper, såvel i ind- som udland.  
 
Rekorder kan kun sættes af danske statsborgere (gælder både individuelle konkurrencer og 
holdkonkurrencer). 
 
Der anerkendes danske rekorder på kortbane (25 m bassin) og langbane (50 m bassin) i de 
discipliner, hvor der jf. FINA Svømmeregler SW12.1 og SW12.2 anerkendes verdensrekorder. 
 
Der kan anerkendes rekord sat af den første svømmer i en holdkap. Diskvalificeres holdet, 
gælder tiden for første svømmer, såfremt distancen er reglementeret gennemført.  
 
Derudover anerkendes der danske juniorrekorder for svømmere med den af Dansk 
Svømmeunion fastsatte junioralder i alle ovennævnte discipliner. 

 
Der noteres danske rekorder og danske juniorrekorder i samtlige holdkapper både for klubhold 
(herunder startfællesskaber) og nationshold. 
 
Der anerkendes danske mastersrekorder i hver af de af FINA godkendte aldersgrupper jf. FINA 
Mastersregler MSW 1 på såvel kortbane (25 m bassin) og langbane (50 m bassin). 
Rekorder anerkendes kun for de godkendte mastersdiscipliner jf. FINA Mastersregler MSW 2. 
 
Desuden anerkendes der danske pre-mastersrekorder for svømmere tilhørende pre-
mastersgruppen (svømmere i alderen 20-24 år). Krav og undtagelser for anerkendelse af danske 
pre-mastersrekorder er de samme som er gældende for danske mastersrekorder. Danske pre-
mastersrekorder i holdkapper kan udelukkende erhverves af klubhold, der udelukkende består af 
svømmere tilhørende pre-mastersgruppen. 
 
2. Godkendte stævner 
Rekorder kan kun sættes i åbne stævnearrangementer og klubmatcher mellem 2 eller flere 
klubber (danske eller udenlandske) – dette gælder også rekorder sat af godkendte 
startfællesskaber. 
 
Ved stævner med en enkelt forenings egne medlemmer, kan der sættes dansk rekord, hvis 
stævnet ledes af en overdommer, der ikke repræsenterer samme forening. 
 
Rekorder kan tillige sættes ved internationale stævner arrangeret i regi af en medlemsnation 
under FINA. 
 
Danske masters- og pre-mastersrekorder kan kun godkendes, såfremt rekorden er sat i et løb, 
som kun er udskrevet for masters og pre-masters (minimumsalder 20 år ved udgangen af det 
pågældende kalenderår). Det vil sige, at rekorder sat ved DM, DKM og DHM samt almindelige 
klubstævner, ikke kan godkendes som danske masters eller pre-mastersrekorder. 
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3. Tidtagning 
Danske rekorder og danske juniorrekorder kan kun godkendes ved anvendelse af eltid. 
Ved svigt af eltid godkendes eventuel backup tid. 
 
Sportsafdelingen kan i en overgangsperiode frem til og med juli 2025 dispensere for kravet om 
anvendelse af eltid i forbindelse med Danske masters- og pre-mastersrekorder. For at opnå 
dispensation skal stævnets arrangør henvende sig skriftligt til Sportsafdelingen på 
svoem@svoem.dk senest 3 dage før stævnets start og anmode herom. Såfremt der gives 
dispensation, kan rekorder ekstraordinært godkendes ved manuel tidtagning (minimum tre ure på 
rekorddistancen), når rekorden anmeldes ved fremsendelse af e-mail til 
mastersrekord@svoem.dk med angivelse af alle tre manuelle tider. 
 
Resultater, der forskriftsmæssigt opnås som mellemtider på anerkendte discipliner, kan 
godkendes som rekorder.  
Forudsætningen er, at hele løbet er reglementeret gennemført.  
I øvrigt gælder de af FINA fastsatte regler. 
 
Såfremt en mellemtid på rygsvømning ønskes godkendt som rekord skal den pågældende 
svømmer eller dennes træner/forening rette henvendelse til stævnelederen eller overdommeren, 
og foranledige at der foretages særskilt tidtagning og bedømmelse for dette resultat.  
 
Tider der på hundrededele af et sekund er lig en eksisterende rekord, vil blive anerkendt som 
”tangerende rekord”. Dog vil det kun være den, der først har opnået rekorden eller vinderen af et 
løb, der vil blive noteret for rekorden. Såfremt der er en delt vinder af et løb, vil begge blive 
noteret for rekorden. 
 
4. Godkendelse af rekorder 
Stævner skal være korrekt anmeldt, og resultater skal være korrekt registreret i svømmetider jf. 
Supplerende stævnereglement, for at et resultat kan godkendes som dansk rekord, dansk 
juniorrekord, dansk mastersrekord og/eller danske pre-mastersrekord.  
 
Sportsafdelingen kan til enhver tid og før en rekord godkendes anmode om yderligere 
dokumentation, såfremt dette findes nødvendigt. 
 
Danske rekorder og danske juniorrekorder godkendes automatisk på bagkant af korrekt 
indberetning af resultater til Svømmetider. Efter godkendelse offentliggøres nye rekorder på 
Svømmetider. Rekorder kan dog inden den tid bekendtgøres i offentligt medie. 
 
Danske mastersrekorder og danske pre-mastersrekorder opnået ved indenlandske 
arrangementer, der ikke er afholdt i Dansk Svømmeunions regi, eller opnået i forbindelse med 
danske foreningers deltagelse i udenlandske arrangementer, skal senest 14 dage efter 
arrangementets afslutning anmeldes ved fremsendelse af e-mail til mastersrekord@svoem.dk 
med angivelse af link til relevante stævne på Svømmetider og angivelse af relevante 
præstationer. 
 
Sportsafdelingen kan altid annullere en rekord, hvis den er opnået uden, at nærværende 
rekordbestemmelser er opfyldt. 
 
Hvis en rekord ikke godkendes eller annulleres, skal dette meddeles svømmerens eller holdets 
forening, der kan kræve anmeldelsen prøvet for Unionens bestyrelse.  
Bestyrelsens afgørelse kan ikke ankes. 
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5. Godkendte faciliteter 
 
Bassinlængde 
Ved rekorder skal bassinlængde være opmålt og attesteret af en landmåler eller en anden 
kvalificeret myndighed udpeget af eller godkendt af Dansk Svømmeunion. 
 
Danske masters- og pre-mastersrekorder er undtaget kravet om dokumentation af bassinlængde 
frem til og med juli 2025. 
 
Liste over godkendte og opmålte bassiner i Danmark kan findes på Svømmetider. 
 
Strømningsforhold 
Ved rekorder skal strømningsforhold i bassinet være godkendt og attesteret af en kvalificeret 
myndighed udpeget af eller godkendt af Dansk Svømmeunion. 
 
I en implementeringsperiode frem til og med juli 2025 kan Sportsafdelingen dispensere fra regler 
vedrørende strømningsforhold. 
 
Liste over godkendte bassiner i Danmark kan findes på Svømmetider. 


