
 

                                                                                                      1 

 

Klubvejledning ved afholdelse af stævner og turneringer i svømmehaller 

Opdateret 15. juni 2021 

 

De danske svømmeklubber har siden den 8. juni haft adgang til svømmebade landet over. Det gælder for alle 

aldre og for alle niveauer. Men brugen af svømmebade skal foregå på en ansvarlig måde, hvor svømning, 

udspring, livredning, kunstsvømning, vandpolo og øvrige vandaktiviteter kan skabe glæde og fællesskab, men 

ikke bidrager til spredning af smitte. En forsvarlig genåbning indebærer, at hver enkelt svømmeklubs ledelse 

og ansatte (eller øvrige ansvarlige) tager fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor smitte-

spredningen begrænses mest muligt, herunder at der sikres afstand mellem mennesker, og at der fortsat er 

et skærpet fokus på hygiejne i henhold til myndighedernes generelle retningslinjer. Man skal undgå fremmøde 

ved sygdomssymptomer, og man bør forlade aktiviteten straks, såfremt man får symptomer. 

Denne vejledning beskriver Dansk Svømmeunions retningslinjer for afholdelse af stævner og turneringer i 

henhold til retningslinjer for genåbning af svømmeklubber (se dette link) samt retningslinjer generelt for inden-

dørsidrætten tilpasset brugen af svømmebade i henhold til de danske sundhedsmyndigheders generelle ret-

ningslinjer og anbefalinger (se mere via dette link omkring ”Retningslinjer for Idrætsaktiviteter”). Retningslin-

jerne er til brug for svømmeklubber i Danmark. Retningslinjerne i dette dokument vil kunne ændre sig over tid 

og dokumentet skal ses som et dynamisk dokument, der er tilpasset udviklingen i samfundet i forhold til CO-

VID-19. 

Dansk Svømmeunions holdning er klar: Folkesundhed er vigtigere end vandaktiviteter. Og vandaktivi-

teter må ikke bidrage til at sprede smitte, hverken i eller udenfor bassinet! 

For nærværende følger vejledningen de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne i forhold til for-

samlingsforbud, hygiejne og afstandskrav samt antallet af deltagere pr. m2 i de anvendte lokaler. I bilag 1 kan 

man se Vandsportens corona-regler.  

Det er den enkelte klubs ansvar, at stævner og turneringer tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte 

svømmebadsejer. Det er desuden det enkelte svømmebad og svømmeklubs ansvar at følge de gældende 

retningslinjer fra sundhedsmyndighederne i denne vejledning. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.svoem.org/_files/corona/udspecificeringafretningslinjerforgenbningafsvmmeklubber_19082020_final2.pdf
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
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Antal deltagere ved svømmestævner 

Antallet af deltagere ved et stævne må på intet tidspunkt overstige forsamlingsforbuddet, der for nærvæ-

rende udgør 500 personer ved stævner. Ved en ændring af forsamlingsforbuddet, tilpasses retningslinjerne 

for svømmestævner til de nye retningslinjer. 

I de 500 personer er inkluderet svømmere, tilskuere, trænere, holdledere, officials, halpersonale og eventu-

elle andre hjælpere. 

Antallet af personer begrænses yderligere af kvm kravet på maks. én person / 4 kvm. Så ved 400 kvm.gulv-

areal i svømmehallen må der være 100 deltagere til stævnet. 

Et eksempel på en fordeling af de 100 personer kan være som her (hvor der vil være 98 personer): 

• 60 svømmere 

• 17 officials 

• 8 trænere 

• 4 holdledere 

• 2 halansatte 

• 3 hjælpere 

• 1 speaker  

• 0 tilskuere 

• 3 sekretariatsmedarbejdere 

(se evt. figur 1, bilag 2). 

 

Alle deltagere skal kunne sidde ned på egen stol eller på tydeligt afmærkede områder på faste tribuner og 

overholde afstandskravet om 1m afstand til alle andre personer i svømmehallen. 

Der må maksimalt være én person pr. 4 kvm2 i omklædningsrummene ad gangen. Omklædning skal derfor 

ske i hold, så man aldrig overskrider den maksimale kapacitet i omklædningsrummene. 

Et eksempel på dette kan være, at hvis der er 40 kvm2 i hvert omklædningsrum, kan der være henholdsvis 

10 piger og 10 drenge til omklædning ad gangen. Dvs. at svømmerne skal inddeles i tre grupper, der går ind 

til omklædning efterhånden, som den foregående gruppe er gået ind til bassinet. 

Det er arrangørens opgave at sikre, at der er det rigtige flow igennem omklædningsrummene. I forbindelse 

med omklædning efter stævnet, anbefales det, at de enkelte svømmere forlader svømmehallen og går til om-

klædningsrummene umiddelbart efter, de har svømmet deres sidste løb. På den måde sikrer vi, at der er et 

godt flow gennem omklædningen. Svømmerne skal ligeledes opfordres til at foretage en hurtig afvaskning 

og omklædning efter stævnet, og man kan med fordel også sørge for, at de lange løb ligger først og sidst i 

stævneafsnittet. Dette vil medvirke til et mindre pres på omklædningsrummene.
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Et stævne kan bestå af flere forskellige afsnit, hvor man skifter ud i svømmerne fra afsnit til afsnit. Én delta-

ger må kun deltage i et stævneafsnit pr. dag så deltagerne ikke ”flettes” på tværs af grupperne. Officials, le-

dere, frivillige og trænere må gerne gå igen fra afsnit til afsnit. Et stævne kan for eksempel afvikles som ne-

denstående: 

• Gruppe A med 60 svømmere til stævnet kl.09.00-11.30 

• Gruppe B med 55 svømmere til stævnet kl.11.45-14.00 

• Gruppe C med 58 svømmere til stævnet kl.14.15-16.30 

• ……… 

Det samlede antal må aldrig overstige 500 personer ad gangen. 

Hygiejne ved svømmestævner 

Ved svømmestævner gælder samme regler for hygiejne som ved svømmeundervisning og svømmetræning.  

• Der skal være gode rutiner for hygiejne i forbindelse med stævnerne. Al fælles udstyr rengøres før 

og efter stævnet. 

• Det anbefales, at alle, der er en del af stævnet, spritter eller vasker hænderne grundigt ved ankomst 
til svømmebadet samt jævnligt under stævneforløbet. Der skal stilles spritdispensere eller lignende 
ved indgangen til svømmehallen samt på relevante steder i svømmehallen. Der sprittes eller vaskes 
altid hænder i forbindelse med toiletbesøg.  

• Undgå at berøre ting, som ikke er nødvendige og vigtige for at gennemføre stævnet. 

• Alle skal forholde sig til svømmebadets retningslinjer for hygiejne, afvaskning og omklædning. 

• Hvis stævnet består af flere grupper i løbet af én dag, anbefales det, at der foretages rengøring af 
toiletter, omklædning, stole og andre relevante områder imellem hver gruppe. Det anbefales, at man 
afsætter tid i programmet til at tømme svømmehallen for deltagere fra 1. gruppe til 2. gruppe og så 
videre, så det er muligt at gennemføre en forsvarlig rengøring og klargøring af faciliteterne til næste 
gruppe.  Det anbefales endvidere, at alle trænere, ledere og officials, der skal blive i svømmehallen til 
de næste afsnit, også forlader svømmehallen, mens der gøres rent. Trænere, ledere og andre må i 
mellemtiden vente i mødelokale eller i forhallen til svømmehallen.  

Praktik i forhold til fordeling af deltagere ved bassinet 

Ved deltagelse af flere klubber ved stævnet, anbefales det, at hver klub placeres i hver deres tydeligt af-

grænsede område rundt om bassinet med 2-3 m tydeligt markeret afstand imellem klubberne. Under stævnet 

skal det enkelte holds svømmere opholde sig i klubområdet, når de ikke deltager i et løb (se figur 1, bilag 2). 

Det anbefales, at man laver ensretning af ”trafikken” i svømmehallen, hvor man altid går venstre om bassinet 

i urets retning (se figur 1, bilag 2). 

Praktik i forhold til afvikling af de enkelte heat og løb. 

I forhold til afvikling af de enkelte heat og løb er der normalt under et svømmestævne nogle områder i svøm-

mehallen, hvor der er meget ”trafik” af svømmere, officials, trænere med mere.  
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Specielt i området bag startskamlerne er der ofte mange personer samlet på et meget lille område. For at 

imødekomme dette, vil vi anbefale følgende måde at afvikle stævnet på: 

1. Speakeren kalder svømmerne frem til løb 1 – heat 1 – bane 1,2,3,…… Svømmeren bevæger sig 

først til startområdet, når svømmerens navn nævnes. Svømmeren går straks frem og stiller sig lige 

bag skamlen på den bane svømmeren skal være på (alle svømmere går højre om bassinet for at 

komme til start – se figur 3, bilag 2). 

2. Tidtagere står med minimum 1 m afstand til svømmeren og i behørig afstand fra skamlen. Svømme-

ren oplyser højt og tydeligt sit navn til tidtageren (se figur 4, bilag 2). 

3. Når alle svømmerne er på plads bag skamlen, gennemføres starten på vanlig vis. 

4. Når svømmeren nærmer sig mål, går vendedommeren og tidtageren frem, ser afslutningen og måler 

tiden på svømmeren på vanlig vis (se figur 5, bilag 2). 

5. Når svømmerne forlader bassinet, skal de alle gå op i samme side af bassinet modsat ”ventezone”. 

Når alle svømmere har forladt bassinet, går de højre rundt, for at komme tilbage til deres ”klubplads” 

(se figur 6, bilag 2). Dernæst kalder speakeren næste heat frem til start, og sådan fortsætter det gen-

nem hele stævnet. 

6. Det anbefales at man vælger en speaker, der er god til at have overblik og mange bolde i luften 

samtidig. 

7. Ved masser af plads i svømmehallen, kan man med fordel oprette én ventezone a la et ”call room”, 

hvor speakeren kalder frem til start og ”ventezone” for hvert heat. Dette vil kunne give lidt hurtigere 

flow i forhold til afviklingen af stævnet (se figur 2, bilag 2).  

I forhold til andre områder med meget ”trafik”, anbefaler vi, at officials samt andre relevante personers ”områ-

der” afgrænses med minestrimmel eller lignende, så det sikres, at afstandskravene overholdes. 

Indsvømning, opvarmning og udsvømning 

I forbindelse med indsvømning, opvarmning og udsvømning, anbefales følgende: 

• Ved indsvømning skal man følge de generelle anbefalinger i forhold til antal svømmere pr. bane. Det 

anbefales ligeledes at arrangørerne udfærdiger en plan for indsvømning, hvor de deltagende klubber 

tildeles x antal baner i et bestemt tidsrum. 

Landopvarmning skal foregå i det område, klubben har fået tildelt i svømmehallen, hvor svømmerne 

skal kunne stå i tydeligt markerede områder af min. 2 x 2 m, og hvor man sikrer at adgangen til om-

rådet ikke kolliderer med den ensrettede ”trafik” rundt om bassinet i forhold til selve stævneafviklin-

gen. Hvis der er god plads i forhal eller tilstødende lokaler, som for eksempel en idrætshal, kan disse 

med fordel bruges, hvis gældende corona-retningslinjer overholdes. 

• Ved udsvømning skal man ligeledes kunne tilgå udsvømningsbassinet fra ”klubområdet”, uden at det 

kolliderer med den ensrettede ”trafik” rundt om bassinet i forhold til selve stævneafviklingen. Ud-

svømning skal foregå efter gældende retningslinjer. Man vil dog kunne indlægge korte pauser mel-

lem nogle af løbene, hvor man via en arrangørplan som for indsvømningen, vil kunne gennemføre 

udsvømning klubvis på forsvarlig vis. 

Udstyr og bagage 

I forhold til bagage i form af tøj m.m., anbefales det, at man ved omklædning tager alt sit tøj i sin egen ryg-

sæk, og tager det med ind på den afmærkede plads i svømmehallen. Det samme gør sig gældende i forhold 

til udstyr. Generelt opfordres der til, at man medbringer så lidt bagage og udstyr som muligt. Al udstyr skal, 
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som oplyst i Vandsportens corona-regler, rengøres, før det medbringes til svømmehallen og umiddelbart ef-

ter hjemkomst fra svømmehallen. 

Forplejning 

Vi anbefaler, at man kun medbringer mad og drikke til eget brug. Fælles frugtkasser på tværs af holdene er 

ikke tilladt. 

I forhold til officials-forplejning, skal maden være indpakkede portionsanretninger og vandflasker. Alternativt 

skal den enkelte official selv medbringe mad og drikke. 

Forældre og tilskuere 

Generelt anbefales det, at forældre og tilskuere forbydes adgang til stævner i den nuværende situation. Er 

svømmehallen af tilpas stor størrelse, og har man mulighed for, at forældre og tilskuere kan tilgå et tilskuer-

afsnit med separate udgange, er det i forhold til det nuværende forsamlingsforbud dog muligt at tillade ad-

gang for tilskuere op til 500 personer, hvis de kan placeres med 2 m afstand, og der er adgang til separate 

toiletter. Her gælder de samme regler som for teatre, biografer og for eksempel superliga-kampe. Men det er 

vigtigt at understrege, at der ikke på nogen måde må være kontakt mellem gruppen af tilskuere og gruppen 

af deltagere ved stævnet.  

Præmieoverrækkelse 

Det anbefales, at man ved præmieoverrækkelse sikrer behørig afstand mellem medaljetagerne, og at medal-

jer ikke hænges om halsen på vinderne. I stedet tager medaljetagerne selv medaljen fra et bord, en bakke 

eller lignende, der står ved ”medaljeskamlen”. Alternativt kan medaljer, pokaler eller andet uddeles klubvis 

og den enkelte klub vil så selv varetage udlevering af medaljer. Speaker kan dog godt nævne vinderne af de 

enkelte løb undervejs i stævnet, og deltagerne kan applaudere med en klapsalve, efter speakeren har nævnt 

vinderne. 

Stævneledelse 

I forhold til afviklingen af stævnet har den arrangerende klub og den lokale stævneleder ansvaret for at co-

rona-retningslinjerne og andre retningslinjer for stævnet overholdes. Såfremt arrangørerne oplever, at delta-

gerne ved stævnet ikke overholder gældende retningslinjer, er arrangøren og stævnelederen i sin ret til at 

bortvise de pågældende personer fra stævnet. 

Officials 

Overdommeren har ansvaret for den sportslige afvikling af stævnet. Overdommeren aftaler med lokalarran-

gøren, hvor mange officials, der skal bruges samt fordelingen af disse og deres placering ved bassinet. På 

denne måde har arrangøren mulighed for at afskærme officials fra resten af deltagerne, så vi kan sikre, at 

afstandskravet på 1 m overholdes. 

I forhold til specifikke corona-udfordringer ved udførelse af officials-opgaverne er der herunder nogle anbefa-

linger, som kan følges og være med til at mindske eventuel smittespredning: 
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• Der anvendes kun én starter ved stævnerne, så der kun er én person, der bruger starter-mikrofonen. 

Er det nødvendigt med flere startere, skal starter-mikrofon sprittes af og rengøres mellem hver bru-

ger, eller hver starter skal have hver sin startboks. 

• Man skal så vidt muligt mindske papirgangen mellem dommere, tidtagere og stævnesekretariat, eller 

der skal anvendes handsker eller afsprittes jævnligt af de involverede personer. Alternativt kan man 

have én stafet, der efter heatet er færdigt, og inden næste heat starter, går forbi alle tidtagere og no-

terer/taster tiderne ind i et skema, som derefter indtastes af samme person i sekretariatet.  

• I forhold til antallet af officials i startområdet, anbefales det, at tidtagerhvervet bestrides af fire modul 

1 og fire modul 2 officials. De fire modul 2 officials skal varetage hvervet som både vendedommer og 

tidtager. I alt 8 personer. 

• I forhold til disksedler kan disse med fordel også kun gå fra OD og til sekretariatet, hvorved der også 

vil være færre personer involveret i de enkelte papirgange. 

• Ved officialmøder skal man overholde afstandskravet om 1 m afstand, og der skal være minimum 4 

kvm2 pr. official i mødelokalet. 

• Det anbefales at man alle tidtagere har deres eget stopur. Hvis der skiftes på tidtagerposten mellem 

forskellige afsnit skal stopure rengøres inden næste tidtager overtager stopuret. Dette samme gæl-

der for back-up knapper ved el-tidtagning. 

• Mapper med programmer til officials og vendetavler benyttes kun af én person og disse sprittes af 

efter brug og inden næste officials overtager materialet. 

• Ved funktionsfejl på stopuret anbefales det at ledende tidtager overtager tidtagningen på banen, 

hvor stopuret svigter. Så ledende tidtager ikke som normalt ”deler” sine ure med andre tidtagere. 

• Ved brug af fløjter i forhold til 800 og 1.500 m løb skal der være en fløjte pr. official. Disse skal være 

afsprittet inden brug og afsprittes igen efter brug. De må ligeledes kun bruges med et interval på 72 

timer imellem forskellige personer. 

Hepning 

Generelt anbefales det, at der ikke heppes, synges og råbes under stævnet. Hvis der skal heppes råbes el-

ler synges, skal det foregå med minimum 2 m afstand mellem de involverede personer. 

 

Krav om coronapas  

 
Der er krav om coronapas for besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 18 år og derover i lokaler, hvor 

der udøves idræts- fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætslokaler, træningscentre, svømmehaller og 

foreningslokaler mv.  

Der må dermed som udgangspunkt alene tillades adgang for besøgende mv. på 18 år eller derover i disse 

lokaler, hvis den besøgende mv. kan fremvise et gyldigt coronapas. Adgang til lokalerne kan endvidere tilla-

des ved scanning af QR-koden via sundhedsmyndighedernes app "Coronapas", hvor skærmen viser "Gyl-

digt i Danmark".  

I lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger, vil der dog IKKE være krav om kontrol af be-

søgende mv. ved ankomst til det pågældende lokale.  

For aktiviteter organiseret af foreninger kan kontrollen af coronapas ske ved stikprøvekontrol jf. de særlige 

retningslinjer om stikprøvekontrol af coronapas ved foreningsaktiviteter beskrevet i afsnittet om kontrol af co-

ronapas og mundbind. 
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Ved coronapas forstås dokumentation for: 

• Et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt regnet fra tidspunktet, hvor 

testen er foretaget. 

• Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra 

tidspunktet, hvor testen blev foretaget. 

• Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19 (Et vaccinationsforløb anses som påbegyndt mindst 

14 dage og højst 42 dage efter den første dosis) eller 

• Et gennemført vaccinationsforløb (kræver et vaccinationsforløb 1 dosis anses forløbet som gennem-

ført 14 dage efter denne ene dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere doser anses forløbet for gen-

nemført efter den afsluttende dosis). 

Dokumentation for coronapas kan foreligge enten i papirformat eller elektronisk. Navnet på indehaveren af 

coronapasset skal svare til navnet på indehaverens medbragte pas, sundhedskort, kørekort eller andet of-

fentligt udstedt ID.  

Krav om fremvisning af ID gælder dog ikke for coronapas, der forevises via sundhedsmyndighedernes app 

"Coronapas", hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark" kombineret med bevægelige elementer. Ved brug af 

sundhedsmyndighedernes app kan verifikation desuden ske ved hjælp af scanning af QR-koden, hvor skær-

men viser "gyldigt i Danmark". Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet 

eller lokaliteten, eller der kan ske automatisk scanning af QR-koden i appen "Coronapas". 

Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning. Der gælder dog en række undta-

gelser fra kravet, herunder for følgende: 

• Børn under 15 år (dog under 18 år i lokaler, hvor der udøves idræts- fritids- og foreningsaktiviteter 

samt i lokaler, der anvendes til musik- og kulturskoler, andre kunstskoler, grundkurser på kunstområ-

det og aftenskoler) 

• Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget COVID-19-test. 

• Personer der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget COVID-19-

test. 

• Frivillige trænere, ansatte og lignende – herunder også nødvendige voksne.  

• Udøvere, som hører under bekendtgørelsen for professionel idræt. 

 

Som dokumentation for en undtagelse fra coronapas kan dokumentation vises i form af f.eks. et sundheds-

kort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. Der gælder efter de gæl-

dende regler dog ikke krav om dokumentation for en undtagelse. Den besøgende, brugeren mv. er således 

ikke forpligtet til at fremvise f.eks. en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af krav om 

coronapas. Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme den besøgende mv. til gode. For at en for-

ening, institution, facilitet eller anden ansvarlig for aktiviteten kan leve op til sin forpligtelse i forhold til kontrol 

af coronapas, er det samtidig vigtigt, at det fremstår troværdigt, at den besøgende mv. er undtaget krav om 

coronapas.  

Læs mere om situationer, hvor besøgende, brugere mv. kan være undtaget test på Sundhedsstyrelsens 

hjemme-side på følgende link: https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smit-

tet/Hvornaar-du-skal-testes  

https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Hvornaar-du-skal-testes
https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Hvornaar-du-skal-testes
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Stikprøvekontrol af coronapas og mundbind 

 

Coronapas 
Besøgende mv. i lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger, skal kunne forevise et corona-
pas ved stikprøvekontrol. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.  
 
I lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger, kan kontrol af coronapas ske via stikprøve-
kontrol mindst 1 gang i døgnet. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle de tilstedeværende besøgende 
mv. på 18 år og derover i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages 
 
Krav om mundbind 
Pr. 14. juni 2021 er der ikke længere krav om at bære mundbind i idrætsfaciliteter. 
 
Informationsmateriale 
Der skal ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas og muligheden for bortvis-
ning ved manglende efterkommelse af kravet om brug af mundbind eller visir eller kravet om coronapas. 
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Bilag 1: Vandsportens corona-regler  
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Bilag 2: Figurer 

Figur 1 – Eksempel på fordeling af op til 100 personer til et stævne. Ensretning af ”trafikken” i svømmehallen (man går højre om bassi-

net i urets retning). 
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Figur 2 – Eksempel på stævne med én ”ventezone” 

Ved masser af plads i svømmehallen, kan man med fordel oprette én ventezone/”call room”. Ensretning af ”trafikken” i svømmehallen 

(man går højre om bassinet i urets retning). 
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Figur 3 – Eksempel på svømmerens vej til start. Alle svømmere SKAL gå højre om bassinet for at komme til start.  
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Figur 4 – Når svømmeren når frem til startskamlen, skal der være minimum 1 meter afstand mellem tidtageren og svømmeren. Tidta-
gere står med minimum 1 m afstand til svømmeren og i behørig afstand til skamlen. Svømmeren oplyser højt og tydeligt sit navn til tid-
tageren. 
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Figur 5 – Når svømmeren nærmer sig mål, går vendedommeren og tidtageren frem, ser afslutningen og måler tiden på svømmeren på 

vanlig vis. 
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Figur 6 – Når svømmerne forlader bassinet (efter et heat), skal de alle gå op i samme side af bassinet (modsat ”ventezone”). Når alle 

svømmere har forladt bassinet, går de højre rundt, for at komme tilbage til deres ”klubplads”. 

 


