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Klubvejledning ved afholdelse af stævner og turneringer i svømmehaller 

Opdateret 30. oktober 2020 

Nedenstående retningslinjer gælder i en tidsbegrænset periode fra og med den 26. oktober til og med den 22.  

november 2020. Retningslinjen om brug af mundbind gælder fra og med den 29. oktober til og med den 2. 

januar 2021. 

De danske svømmeklubber har siden den 8. juni haf t 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 f remmøde 

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 f ra 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 f ra sundhedsmyndighederne i denne vejledning. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.svoem.org/_files/corona/udspecificeringafretningslinjerforgenbningafsvmmeklubber_21.september2020.pdf
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
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Antallet af  deltagere ved et stævne må på intet tidspunkt overstige forsamlingsforbuddet , der for nærvæ-

rende udgør 50 personer for børn og unge op til og med 21 år inklusive trænere, ledere, of f icials og dom-

mere. For deltagere over 21 år må der for nærværende kun være 10 personer til stede inklusive trænere, 

ledere, of f icials og dommere. Sammen med børn og unge op til og med 21 år må der deltage de nødvendige 

voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt, hvormed der her dispenseres for forsamlingsforbud-

det på 10 personer. Trænere, of f icials, livreddere, dommere går også under betegnelsen ”nødvendige 

voksne”. Der kan desuden dispenseres for forsamlingsforbuddet, hvis der er tale om deltagere, der kan gå 

ind under beskrivelsen ”professionel udøver” (se def initionen af  ”professionel udøver” på side 4 i afsnittet 

”Personer der er f ritaget f ra forsamlingsforbuddet”). 

Der må gerne afvikles of ficialsmøder med over 10 personer over 21 år, så længe alle deltagere ved mødet 

sidder på den samme plads under hele mødet og alle vender næsen i den samme retning, samt at der mini-

mum opretholdes 1 meters afstand mellem hver deltager. Alternativt kan man forsøge at afvikle of ficialsmø-

der online, så man undgår at samle mere en 10 voksne over 21 år i samme rum. 

Ét eksempel på en fordeling af  de 50 personer kan være som her: 

• 28 svømmere (4 klubber a ca. 7 svømmere) 

• 4 trænere 

• 3 holdledere 

• 14 of ficials 

• 1 speaker 

• 0 tilskuere (Se evt. f igur 1, bilag 2) 

NB: Det kan være en fordel at ”nøjes med” at anvende 3-6 baner f rem for 8 (såfremt man har 8 baner tilgæn-

geligt), så man dermed ”sparer” på antallet af  of ficials, og dermed kan have f lere svømmere med til stævnet.  

Antallet af  deltagere begrænses yderligere af  antallet  af  kvm2 gulvareal i svømmehallen. Der må maksimalt 

være én person pr. 4 kvm2  i svømmehallen målt på gulvarealet, der omkranser bassinerne.  

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 f lere grupper, der går 

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

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

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

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

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

og omklædning ef ter 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.  

 

Der bør være enten personale eller f rivillige til stede under afvikling af  konkurrencer, turneringer og stævner, 

der har til opgave at forebygge opbygning af  tætte forsamlinger. Ved afvikling af  f lere separate 
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stævner/turneringer bør der udpeges mindst én ansvarlig herfor pr. stævne/turnering.  Et stævne kan bestå af  

f lere forskellige afsnit, hvor man skif ter ud i svømmerne f ra afsnit til afsnit.  Der kan godt være gengangere 

mellem deltagerne i f ormiddags- og ef termiddagsgruppen, så længe der aldrig er f lere end forsamlingsfor-

buddet til stede på samme sted samtidig. Of f icials, ledere, f rivillige og trænere må også gerne gå igen f ra 

afsnit til afsnit.  

 

Et stævne kan for eksempel afvikles som nedenstående: 

• Gruppe A med 28 svømmere til stævnet kl.09.00-11.30 

• Gruppe B med 28 svømmere til stævnet kl.11.45-14.00 

• Gruppe C med 28 svømmere til stævnet kl.14.15-16.30 

• ……… 

Det samlede antal må aldrig overstige 50 personer ad gangen. Det er ikke muligt at opdele ét arrangement i 

sektioner - fx ved hjælp af  hegn eller lignende - med det aktuelle antal deltagere, som forsamlingsforbuddet 

foreskriver i hver sektion, da det vil blive betragtet som værende ét samlet arrangement på samme sted.   

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for udøvere af  professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, 
under og ef ter afviklingen af  idrætsgrenen. Udøverne omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på høje-
ste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til dan-

ske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af  Team Danmarks atletkate-
gorier eller på anden vis er omfattet af  Team Danmarks ordninger eller f igurerer i en OL/PL-bruttogruppe. 
Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark in-

den for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås del tagelse ved World Cup, EM, 
VM eller OL. I forhold til Dansk Svømmeunions medlemmer hører følgende udøvere ind under denne kate-

gori. 

o Spillere der deltager i 1. division i vandpolo  

o Udøvere der deltager i senior DM i udspring 
o Udøvere der deltager i senior DM i Kunstsvømning 
o Udøvere der deltager i senior DM i livredning 

o Udøvere der deltager i senior DM i svømning. 

Krav om mundbind 

Der stilles krav til brug af  mundbind for personer f ra 12 år og opef ter f ra og med den 29. oktober 2020.   
Mundbind bæres så snart man træder ind i svømmehallens forhal, og når man går rundt eller opholder sig i 

svømmehallens forhal, på tilskuerpladser, klublokale, loungeområder og lignende.  
Kravet om mundbind gælder IKKE deltagere i omklædningsrummet, på vej ind til og f ra bassinet og under 
selve idrætsaktiviteten. Deltagere def ineres som udøvere, trænere, of f icials, dommere mv.  

 

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 ef ter stævnet. 
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• 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  f lere 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 f ra 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 of f icials, 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.  

Ved deltagelse af  f lere 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 f igur 1, bilag 2). 

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

i urets retning (se f igur 1, bilag 2). 

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 ”traf ik” af  svømmere, of f icials, trænere med mere.  

Specielt i området bag startskamlerne er der of te 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 f rem til løb 1 – heat 1 – bane 1,2,3,…… Svømmeren bevæger sig 

først til startområdet, når svømmerens navn nævnes. Svømmeren går straks f rem og stiller s ig lige 

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

komme til start – se f igur 3, bilag 2). 

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

ren oplyser højt og tydeligt sit navn til tidtageren (se f igur 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 f rem, ser afslutningen og måler 

tiden på svømmeren på vanlig vis (se f igur 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 f igur 6, bilag 2). Dernæst kalder speakeren næste heat f rem 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 luf ten 

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

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

f low i forhold til afviklingen af  stævnet (se f igur 2, bilag 2).  

I forhold til andre områder med meget ”traf ik”, anbefaler vi, at of f icials samt andre relevante personers ”områ-

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

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 ”traf ik” 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 f ra ”klubområdet”, uden at det 

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

svømning skal foregå ef ter 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. 

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, 

som oplyst i Vandsportens corona-regler, rengøres, før det medbringes til svømmehallen og umiddelbart ef -

ter hjemkomst f ra svømmehallen. 

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

ikke tilladt. 

I forhold til of ficials-forplejning, skal maden være indpakkede portionsanretninger og vandf lasker. Alternativt 

skal den enkelte of f icial selv medbringe mad og drikke.  

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 meters afstand, og der er adgang til 
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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.  

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 f ra 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, ef ter speakeren har nævnt 

vinderne. 

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 f ra stævnet. 

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

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

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

afstandskravet på 1 meter overholdes. 

I forhold til specif ikke corona-udfordringer ved udførelse af  of ficials-opgaverne er der herunder nogle anbefa-

linger, som kan følges og være med til at mindske eventuel smittespredning : 

• Der anvendes kun én starter ved stævnerne, så der kun er én person, der bruger starter-mikrofonen. 

Er det nødvendigt med f lere 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 ef ter heatet er færdigt, og inden næste heat starter, går forbi alle tidtagere og no-

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

• I forhold til antallet af  of f icials i startområdet, anbefales det, at tidtagerhvervet bestrides af  f ire modul 

1 og f ire modul 2 of f icials. De f ire modul 2 of f icials skal varetage hvervet som både vendedommer og 

tidtager. I alt 8 personer. 

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

vil være færre personer involveret i de enkelte papirgange. 

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

kvm2 pr. of f icial i mødelokalet. 

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

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

der for back-up knapper ved el-tidtagning. 
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• Mapper med programmer til of f icials og vendetavler benyttes kun af  én person og disse sprittes af  

ef ter brug og inden næste of f icials 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  f løjter i forhold til 800 og 1.500 m løb skal der være en f løjte pr. of f icial. Disse skal være 

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

timer imellem forskellige personer. 

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.  
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Figur 1 – Eksempel på fordeling af  op til 50 personer til et stævne. For at ”spare” på antallet af  of ficials, kan det være hensigtsmæssigt 

at reducere antallet af  anvendte baner f ra 8 til 6. Ensretning af  ”traf ikken” i svømmehallen (man går højre om bassinet 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  ”traf ikken” 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 f rem 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. 

 



 

                                                                                                      14 

 

 

 

Figur 5 – Når svømmeren nærmer sig mål, går vendedommeren og tidtageren f rem, ser afslutningen og måler tiden på svømmeren p å 

vanlig vis. 

 



 

                                                                                                      15 

 

 

 

Figur 6 – Når svømmerne forlader bassinet (ef ter 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”. 

 


