
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

På grund af restriktionerne i forbindelse med Covid-19 bliver dette års Regionsmesterskaber og 

stævner afholdt på en anderledes måde end tidligere.  

Det regionale aktivitetsudvalg på Sjælland finder det ikke muligt, at afvikle stævnerne på en måde 

der tilgodeser hele målgruppen af deltagere. Derfor ser vi os I udvalget nødsaget til at aflyse 2020 

stævnerne i deres nuværende form. Det er forsat vores ønske, at flest muligt svømmere får lov 

deltage i svømmestævner. Derfor arbejder vi på nye modeller for 2021 og håber, at I ude i klubberne 

vil arrangere små lokale stævner i 2020.  

Det er dog vores ønske forsat at kåre en række vindere af regionale konkurrencer i 2020. Derfor vil 

vi i det følgende præsentere konkurrenceformen, der går på afvikling af stævner lokalt i klubben i 

2020. 

 

Stævner afvikles lokalet i klubben, der konkurreres i følgende fem discipliner på tværs af regionens 

klubber: 100 fri, 100 ryg, 100 bryst, 100 medley og 100/50 fly. Børnegruppen konkurrerer i 50 fly og 

årgangsgruppen i 100 fly. De fem discipliner skal afvikles indenfor max to stævne afsnit. Således 

kan man ikke afvikle en disciplin hver aften over en hel uge.  

De deltagende klubber er selv ansvarlige for planlægning af afviklingen inkl. officials, overdommer 

og praktiske foranstaltninger i relation til gældende Covid-19 retningslinjer for stævneafvikling. 

Der er intet krav om anvendelse af eltid. 

Region Sjælland udarbejder stævnefil og distribuerer denne til alle deltagende klubber. Efter afvikling 

af stævnet, forstår Region Sjælland opsamling af resultater.  

Ved oprettelse af stævne anvender klubben tildelt stævnfil, der skal benyttes. Stævnefilen indeholder 

ovenstående løb, det er vigtigt ikke at ændre i løbsnummer, disciplin og køn, på disse løb. Klubben 

kan godt tilføje flere løb og ændre på rækkefølgen, disse indgår blot ikke i den regionale konkurrence 

og præmieres derfor ikke. 

Når stævnet anmeldes i Svømmetider tilføjes stævnet til det virtuelle stævne for Region Nord- eller 

Sydsjælland passende til klubbens tilhørsforhold. Resultater er kun gældende ved godkendelse af 

overdommer. 

Stævnerne skal afvikles i perioden fra 1. november til og med 6. december 2020.  

Anmeldelse af stævnet forgår til Mads(mna@svoem.dk)  og John(johne@outlook.dk) senest fem 

dage før afviklingen af stævnet. Klubben tilsendes så den gældende stævnefil for enten Region 

Nordsjælland eller Sydsjælland. Stævnet skal så anmeldes i Svømmetider og kobles på det 

virtuelle stævne tilknyttet regionen. 

Resultatfilerne skal være uploadet i svømmetider senest 6. december 
 
 

http://svømmetider.dk/staevne/?9124/regionsstaevner_boern_og_aargang_2020_-_nordsjaelland
http://svømmetider.dk/staevne/?9123/regionsstaevner_boern_og_aargang_2020_-_sydsjaelland
mailto:mna@svoem.dk
mailto:johne@outlook.dk


 
 

Der konkurreres i vanlig stil i henholdsvis Region Nordsjælland og Sydsjælland. Følgende 

årgangsgrupper kan deltage i konkurrencerne.  

I denne særlige udgave er der ingen kravtider 

Medley allround - konkurrence kører i 2020 som vanligt, for de fire årgangsgrupper – piger 07/08, 

drenge 06/07 deltagende i regionsmesterskaberne. For at deltage i denne konkurrence, skal den 

enkelte svømmer deltage i samtlige fem discipliner. Vinderen er den svømmer, der opnår flest point 

sammenlagt for de 5 løb ud fra SVØM's udviklingspoint. Top tre modtager en pokal. 

Normalt bliver top fem i hver årgang til medley-konkurrencen tilbudt at deltage i et regionalt 

arrangement kaldet ”Årgangssamling”. Det tilbud står stadig, men det er endnu ikke besluttet, 

hvordan årgangssamlingen 2020 kommer til at fungere, hvis overhovedet. Sikkert vil det dog blive 

nedjusteret og kun forgå regionalt på Sjælland. Nærmere information følger i takt med udviklingen i 

november. 

• Der gives medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hver af de 8 årgang i de 5 discipliner 100 fri, 100 ryg, 
100 bryst, 100IM og 100/50 Fly.   

• I Medley Allround-konkurrencen vil der være præmier til nr. 1, 2 og 3 i fire årgangsgrupper  

Regionsmesterskaber 2007 - 2008 2006 - 2007 

Regionsstævne 2009-2010 2008-2009 

http://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Nationale-mesterskaber/SVOeM-udviklingspoint/


 
 

Eventuelle spørgsmål rettes til: 

 

 Mads Nørgaard Andersen  

Udviklingskonsulent, Region Sjælland – Dansk 

Svømmeunion   

 E: mna@svoem.dk    

 

 John Erichsen, 

Medlem, Region Sjælland – Dansk Svømmeunion 

E: johne@outlook.dk 
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