
Udtagelseskrav sæson 2018 

Nedenfor kan du læse om de udtagelseskrav der er gældende for de kommende 

livredningsstævner og mesterskaber. Kravene er vejledende og udtagelsen vil i sidste ende 

ske via en subjektivt vurdering. 

 

Stævne Udtagelse på baggrund af 
 

DLRG Cup 
Formprøver ved træningssamling. Stærkeste hold bestående af fem 
mænd og fem kvinder udtages med henblik på klargøring til VM/EJM. 

 

EJM 
Top 16 tider fra sidste EJM bruges som retningslinje. Kravene kan klares ved 
stævner hvor de internationale ILS regler følges. 

 

 
 
 

EM 

Indendørs: Top 16 tider fra sidste EM bruges som retningslinje. Kravene kan 
klares ved stævner hvor de internationale ILS regler følges. Kravtiden skal 
gerne klares i mindst to discipliner. 
Udendørs: Udtagelse kan ske ved Arena Rescue og DLRG Cup. Der skal 
vises finale niveau i minimum 2 discipliner (da niveauet kan variere fra år til 
år vil den udendørs udtagelse være på baggrund af en subjektiv vurdering). 
Kombineret: Minimum en kravtid indendørs og en finale placering udendørs. 

 

 
 

 

VM 

Indendørs: Top 16 tider fra sidste VM bruges som retningslinje. Kravene kan 
klares ved stævner hvor de internationale ILS regler følges. Kravtiden skal 
gerne klares i mindst to discipliner. 
Udendørs: Udtagelse kan ske ved Arena Rescue og DLRG Cup. Kravene 
er minimum en top 5 placering i en disciplin og top 10 i en anden disciplin 
(da niveauet kan variere fra år til år vil udtagelsen være subjektiv). 
Kombineret: Minimum en kravtid indendørs og en finale udendørs. 

 
NM 

Stærkeste hold bestående af fem mænd og fem kvinder for både juniorer og 
seniorer udtages på baggrund af resultater ved DM indendørs og Brita 
Memorial (svenske mesterskaber). 

 

 

 

 
VM 2018 

Disciplin Mænd Kvinder 

200 forhindring 2.01.03 2.18.86 

100 redningsmedley 1.05.52 1.19.16 

100 bjærgning med finner 0.49.18 0.59.72 

100 redning med finner og torpedo 0.54.75 1.03.96 

200 superlivredder 2.19.89 2.40.62 

50 bjærgning 0.32.00 0.38.34 
 

 

 

 
EJM 2018 

Disciplin Drenge Piger 

200 forhindring 2:12.94 2:27.44 

100 redningsmedley 1:14.48  1:29.08 

100 bjærgning med finner 0:56.86 1:05.58 

100 redning med finner og torpedo 1:03.44 1:11.26 

200 superlivredder 2:31.23 2:52.12 

50 bjærgning 0:35:06 0.41.96 
 


