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I 2016 blev der foretaget en række ændringer i Dansk Svømmeunions mesterskabsstruktur, som omfatter 
alle nationale mesterskaber og øst/vest mesterskaberne.

Ændringerne er en langsigtet investering og foretages for i højere grad at understøtte talentudviklingen i 
landets svømmeklubber og på den måde øge antallet af dygtige svømmere på seniorniveau i Danmark i 
fremtiden.  

Mesterskabsstrukturen skal i fremtiden i højere grad være med til at understøtte:  

• Muligheden for senere specialisering for at undgå tidligt fravalg af svømmesporten og at inkludere 
svømmere, som dyrker mere end én sportsgren.  

• Mere variation i stævnetilbuddene ved at indføre forskelligartede stævnekoncepter for 
årgangsgruppen.  

• Fokus på træning af og konkurrence i medley til og med årgangsgruppen.  

• Mindre resultatfokus i årgangsgruppen. Langsigtet succes afhænger af de færdigheder, der indlæres 
som årgangssvømmer og derfor skal disse prioriteres i de tidlige år som konkurrencesvømmer.  

• En fortsat og løbende udvikling i stævnetilbuddene fra barnets første stævne frem til den dag, hvor 
barnet som voksen deltager ved et Danmarksmesterskab.  

 
Som en naturlig konsekvens af ændringerne i mesterskabsstrukturen, har det efterfølgende været planen at 
tilpasse aktiviteter og stævnetilbud i de regionale områder til at ligge i naturlig forlængelse herfra – eller med 
andre ord, at sikre, at der bliver en rød tråd fra de regionale stævner til den nationale mesterskabsstruktur.  

I dette kompendium findes stævneproportioner for sæson 2021/2022 for Region Syddanmarks regionale 
stævner.  

 

Stævnerne er udviklet i samarbejde med de syddanske svømmeklubber, og opdateres løbende efter behov.

Som klub og svømmer bliver man mere og mere udfordret igennem stævnetyperne. Det er tanken, at såvel 
klubber som svømmere, kan gennemgå en udvikling og via konceptet opbygge en organisation og en 
administration, der vil gøre flere klubber i stand til selv at kunne udbyde cup-stævner og 
mesterskabsstævner i fremtiden. 

Ideen er ligeledes, at vi med konceptet kan gøre forældre og andre frivillige bekendte med, hvilke opgaver, 
der følger med ved afviklingen af et stævne, og ad den vej rekruttere flere frivillige til at indgå i arbejdet med 
stævneafvikling i klubberne.  

Regionsudvalget i Region Syddanmark har, på opfordring fra flere svømmeklubber, udarbejdet en oversigt 
over de muligheder, der findes stævnemæssigt både lokalt, regionalt og nationalt i Dansk Svømmeunion. 
Med dette overblik vil svømmeklubberne i regionen have bedre mulighed for at korrigere imellem de 
forskellige stævne tilbud, der er indenfor Dansk Svømmeunion, i forhold til svømmernes årgang og niveau. 

Regionsudvalget definerer regionale stævner, som stævner et sted i regionen med mulighed for deltagelse 
af alle klubber i regionen. 
Lokale stævner defineres som stævner, der har deltagelse af klubber, der ligger i lokalområdet. 

Denne stævnebeskrivelse indeholder kun beskrivelser af de regionale stævner. Ønskes info om de nationale 
stævner, kan der hentes mere info her. 
 

https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Nationale-events/
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Note: DÅM: Danske Årgangsmesterskaber, DJM: Danske Junior Mesterskaber, DM: Danske Mesterskaber, VÅM: 

Vestdanske Årgangsmesterskaber. 
 

GRUPPE DRENGE/MÆND PIGER/KVINDER 

Senior 2003 og ældre 2004 og ældre 

Junior 2004 
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2007 

Årgang 2007 
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2008 
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Børn 2009 
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Regionsudvalget i Region Syddanmark har efter inspiration fra Region Midtjylland Og Region Nordjylland, 
samt i samarbejde med de regionale svømmeklubber udviklet Begynderstævnerne, da vi mente, at der skulle 
mere fokus på både svømmeskolens børn, men også på de helt nye konkurrencesvømmere, der mangler 
stævneerfaring. Stævnerne er således for alle interesserede klubber i Region Syddanmark og henvender sig 
primært til svømmere i alderen 6-12 år. 

De overordnede tanker har medført en overordnet fem-punkts målsætning i forhold til disse stævner:  

• Det skal give klubberne noget at være sammen om.  

• Det skal give børnene gode oplevelser i og uden for klubben.  

• Forældrene skal inddrages og opdrages til at være en del af processen.  

• Det skal være let administrativt at løfte opgaverne om at arrangere stævnerne.  

• Det skal give børnene mulighed for at opnå stævneerfaring i en progressiv model, hvor færdigheder 
og udfordringer følges ad.  

 

Region Syd Turneringen er en turnering, som afvikles over tre weekender á en dag. Stævnerne er åbne for 
alle årgange, fra klubber i Region Syddanmark, som er medlem af Dansk Svømmeunion. 

 
I denne turnering skal svømmerne kæmpe sammen som et hold mod de andre klubber, og se hvem der efter 
sidste stævne har fået flest point og dermed er bedste hold i regionen. Den vindende klub modtager en 
vandrepokal samt guldmedaljer til alle svømmerne fra klubben.  

 
Formålet med Regionsmesterskaberne på kort- og langbane er, at introducere alle deltagende svømmere til 
medley-kombinationskonkurrencen samt at klargøre årgangssvømmere til Vestdanske 
Årgangsmesterskaber. Derudover vil vi med dette stævne sætte fokus på færdigheder i den daglige træning, 
da der indgår færdigheds-løb til stævnet.  
 
Ved Regionsmesterskaberne på kortbane vil top fem i de to ældste årgangsgrupper i hvert køn blive tilbudt 
at deltage i det nationale arrangement ”Årgangssamling”, som forventes placeret i januar 2022, hvor der 
både vil være træning, teambuilding og hygge med deltagere fra andre klubber fra hele landet, på tværs af 
regionerne. 

Ved Regionsmesterskaberne på langbane vil top syv i de to ældste årgangsgrupper i hvert køn blive tilbudt 
at deltage i et regionalt arrangement. Vi forventer, at vi denne gang kan planlægge en tur til København, 
hvor de udtagede svømmere skal deltage i en træning på NTC – det nationale træningscenter, og derefter 
tage en tur i Tivoli. 

 
Udover stævnebeskrivelserne, vil der i dette kompendium også kunne findes tjeklister til hvordan man som 
klub afholder de forskellige stævner.  

Husk at sætte kryds i kalenderen til stævneplanlægningsmøde den 9. marts 2022 kl. 19.00. På dette 
møde skal vi evaluere sæsonen, der er gået og planlægge den kommende sæson. Der kommer nærmere 
besked ud om mødet, når vi kommer tættere på.  

Vi ses på kanten!  
Med venlig hilsen Region Syddanmark, Dansk Svømmeunion  
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Begynderstævnerne er for børn i alderen 6-12 år (alderen er vejledende), og henvender sig til 
svømmere i Svømmeskolen, samt helt nye talentholdssvømmere (eller tilsvarende). Stævnerne 
afvikles lokalt, og regionsudvalget opfordrer derfor til, at man går sammen med klubber i 
lokalområdet for at afvikle de fire stævner, som konceptet består af. Regionsudvalget opfordrer 
klubberne til at afvikle stævnerne over maksimum to timer. 

Det er målet, at stævnerne på sigt skal afvikles et eller flere steder i regionen alt efter hvor mange 
klubber, der melder sig til at afvikle disse, samt omfanget af deltagere fra de pågældende klubber. 

Vi opfordrer desuden til, at man som klub kun sender svømmere med ingen – eller kun meget lidt -
stævneerfaring til disse begynderstævner. Hvis man ønsker mere udfordring, anbefales det, at 
man deltager ved Region Syd Turneringen eller Regionsmesterskaberne på kort- og langbane i 
stedet.  

Det er op til trænerne at vurdere, hvorvidt man finder det udviklende for den enkelte svømmer at 
deltage i stævnerne.  

Begynderstævnerne er uofficielle, hvilket betyder, at der svømmes uden uddannede officials (vi 
anbefaler dog, at der er uddannede blandt staben af officials).  

Stævnerne er uofficielle af to årsager:  

• Stævnerne skal primært bruges til at give en masse svømmere gode oplevelser uden at det 
nødvendigvis behøver at handle om korrekte starter og vendinger. Ved disse stævner bliver 
svømmerne ikke diskvalificeret. Men der udleveres dog en diskseddel til trænerne ved 
stævnets afslutning, hvis svømmerne har noget, de skal arbejde videre med.  

• Enhver klub – lille som stor – skal kunne afholde disse stævner.  
 

Begynderstævnerne består af fire stævneafsnit på en sæson. Stævneafsnittene hænger ikke 
sammen. Det betyder, at man sagtens kan vælge kun at deltage i ét (eller flere) stævneafsnit. 
Hvert af de fire stævneafsnit har dog hvert sit tema, henholdsvis: Butterfly-bæver-stævnet, 
Krokodille-crawl-stævnet, Rygcrawl-rødspætte-stævnet og Brystsvømnings-frø-stævnet.  

Ønsker man at anvende nærværende stævnekoncept for Begynderstævnerne internt i klubben, så 
kontakt venligst den regionale konsulent i Dansk Svømmeunion (se kontaktinfo til sidst i 
stævnebeskrivelsen). 
 

 

Deltager gebyret er 70 kr. pr. deltager pr. stævne uanset antallet af starter på dagen. Der vil dog 
være et maksimum antal starter for den enkelte svømmer på fire løb pr. stævne.  
 

 

Der gives 300 kr. til forplejning til arrangøren, men kun i de tilfælde hvor der deltager andre klubber 
end ens egen. Den arrangerende svømmeklub skal sende kontonummer til den regionale 
konsulent før stævnet, så pengene kan blive overført til klubben.  
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Svømmeklubber, der er medlem af Dansk Svømmeunion i Region Syddanmark kan deltage i 
stævnerne. 
 

 

Tilmelding til Begynderstævnerne foregår i Svømmetider under det pågældende stævne. Er 
klubben endnu ikke oprettet i Svømmetider, kan der findes information på Svømmetiders 
Facebook side: https://www.facebook.com/svoemmetider/  

Tilmelding skal ske i Svømmetider senest 10 dage inden stævnestart. 

Der udfærdiges startlister og resultatlister i Wingrodan.  

Både startlister, resultatlister fra de enkelte løb og det samlede resultat pr. klub skal uploades 
under stævnet i Svømmetider.dk  

 

Resultatlisterne vil ikke blive indsendt til Dansk Svømmeunion, da stævnet er uofficielt og derfor 
kan opnåede tider heller ikke bruges som kravtider efterfølgende.  

Afmeldinger skal være indleveret senest dagen inden stævnet kl. 12.00, hvorefter 
stævneprogrammet printes. Hvis der herefter er afmeldinger, vil svømmerne stadig fremgå af 
programmet, og der vil så være tomme baner i de løb. Startpenge gives ikke retur ved afmelding. 

 

Begynderstævnerne oprettes i Svømmetider af regionens konsulent, der tilknytter kontaktpersonen 
for den arrangerende klub.  

Det er klubberne, der afholder stævnerne sammen, der aftaler indbyrdes hvordan og hvornår der 
informeres om starter, officials og praktiske oplysninger. Den regionale konsulent trækker 
deltagerlister fra Svømmetider efter stævnet, da regionsudvalget skal opkræve startgebyrer til de 
deltagende klubber.    

Region Syddanmark har fastsat, at stævnernes afviklingsdatoer bestemmes i samarbejde med de 
arrangerende klubber, men vil anbefale, at der afvikles to stævner i efteråret og to stævner i 
foråret.

Anbefalede måneder til afvikling af stævnerne kan derfor være: 

Stævne 1: Oktober  
Stævne 2: November  
Stævne 3: Marts  
Stævne 4: Maj  

https://www.facebook.com/svoemmetider/
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Vi håber, at endnu flere klubber vil melde sig som arrangører til et Begynderstævne, så vi kan sikre 
at alle stævner foregår lokalt uden for meget transporttid.  

 

Hver klub skal stille med to ”officials”/hjælpere til hvert stævne. Det er ikke et krav, at tidtagere er 
uddannede, men de skal dog kunne bruge et stopur. Ligeledes skal der ikke nødvendigvis være 
uddannede dommere på alle pladser, men det anbefales, at der er uddannede dommere blandt 
officials-staben.  

Forslag til officials liste: 

• Overdommer (erfaren official med modul 2 kan fungere her.) 

• Starter (erfaren official med modul 2 kan fungere her.) 

• Speaker 

• Tidtager (kræver kun kendskab til stopur.) 

• (Evt. 2-3 vendedommere) 

Man kan som arrangør af stævnerne desuden afholde et Modul 1 officials kursus i forbindelse med 

afholdelse af stævnerne, så flere personer i klubben kan blive uddannet og få praktisk erfaring med 

det samme. 

Hver svømmer kan højst deltage i fire løb pr. stævne. 

Hvis svømmeren kommer til at falde i vandet eller må give op på grund af vand i briller eller andet, 
kan svømmeren prøve igen i et ”opsamlingsheat” efter løbet. Det vil sige, ingen diskvalifikationer, 
men mulighed for omstart. 

 

Der er fire diplomer, et der passer til hvert stævne. Derudover vil alle svømmere få en guldmedalje 
med et logo indgraveret, der passer til det enkelte stævne man deltager i. Det vil sige at der vil 
være 4 forskellige medaljer med fire forskellige logoer henover en sæson.  

Medaljerne kan ses herunder. Det er en butterfly-frø, en crawl-krokodille, en rygsvømnings-
rødspætte og en brystsvømnings-bæver der vil gå igen på såvel medaljer som diplomer.  
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Ud over diplom og medalje vil alle svømmere desuden få en badehætte, som passer til det 
pågældende stævne.  

 

 

• Udpege ansvarlige for de enkelte opgaver. 

• Booke bassintid. 

• Rekvirere diplomer, medaljer og badehætter fra regionens konsulent. 

• Udskrive løbsliste til ophængning i svømmehallen. 

• Udsende reminder til de deltagende klubber. 

• Tjekke op på om der er stopure og fløjte/pistol. 

• Tjekke op på om der er skriveredskaber til tidtagere og dommere.  

• Udfærdige officials liste ud fra de anmeldte officials/hjælpere. 

 

 

• Ophænge programmet forskellige steder i svømmehallen. 

• Uddele diplomer til alle klubber. Klubberne er selv ansvarlige for at diplomer bliver 
udfyldt.  

• Afholde ”officials møde”. Introduktion til stopur med mere 45 min. før stævnestart 

• Klargøre bassinet med banetove og vendeflag. 

• Det anbefales, at de deltagende klubber stiller med en træner pr. 10 deltagere ved 
stævnet. Klubberne kan ligeledes stille med en ”rutineret” holdleder, der kan 
guide/rekruttere nye frivillige/forældre. 

• Klargøre svømmehallen med velfungerende lydanlæg og en god speaker. 

• Afholde holdleder og ”officials” møde samt oprette stævnekontor og sekretariat i forhold 
til indtastning af resultater og generelle spørgsmål. 

Husk at begynderstævnerne er for at give den nye svømmer en god oplevelse. Derfor disker 
man ikke, men oplyser på en venlig måde eventuelle fejl til træneren. 

 

 

• Klubvis medaljeoverrækkelse umiddelbart efter stævnet anbefales. 

• Takke forældre, hjælpere med flere, samt rydde op i svømmehallen. 

• Lægge resultatliste ind i Svømmetider. 

• Eventuelt lægge omtale/billeder af dagens arrangement ud på klubbens hjemmeside og 
Facebook side. I kan også selv lave et opslag i regionens Facebook gruppe (Ellers 
deler Region Syddanmark eventuelle Facebook opslag i regionens Facebook gruppe, 
så vidt det er muligt).  
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• Tilmelde deltagere gennem Svømmetider. 

• Tilmeldingsdatoen skal overholdes. 

• Sammen med tilmeldingen skal der anmeldes to personer, der kan fungere som 
”officials” ved stævnet. 

• Husk at lave afmeldinger senest kl. 12 dagen inden stævnet. 

 

 

• Sørge for, at klubbens svømmere kommer til start på det rigtige tidspunkt 

• Sørge for, at der er det fornødne antal trænere og holdledere med fra klubben ved 
stævnet. Det anbefales at de deltagende klubber stiller med en træner pr. 10 deltagere 
ved stævnerne. Klubberne kan ligeledes med fordel stille med en ”rutineret” holdleder 
der kan guide/rekruttere nye frivillige/forældre. 
 

 

 

• Udfylde diplomer og uddele til svømmerne fra klubben. 
 

 

1 Piger 25 Fri 

2 Drenge 25 Fri 

3 Piger 100 Fri 

4 Drenge 100 Fri 

5 Piger 50 ryg 

6 Drenge 50 ryg 

7 Piger og drenge 

Streamline udsvømning på ryggen fra 
kant til 5, 10 eller 15 m 

ELLER 
Streamline udsvømning på maven fra 

kant til 5, 10 eller 15 m 

8 Piger 25 ryg 

9 Drenge 25 ryg 

10 Piger 50 fri 
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11 Drenge 50 fri 

12 Piger 25 rygcrawl ben med arme i streamline 

13 Drenge 25 rygcrawl ben med arme i streamline 

1 Piger 25 Fri 

2 Drenge 25 Fri 

3 Piger 100 fri 

4 Drenge 100 fri 

5 Piger 50 bryst 

6 Drenge 50 bryst 

7 Piger og drenge 
Bryst pull out med afsæt fra kant, 5, 10 

eller 15 m 

8 Piger 25 Bryst 

9 Drenge 25 bryst 

10 Piger 50 Fri 

11 Drenge 50 Fri 

12 Piger 

25 Bryst ben på ryggen med knæ 
under vandoverfladen med arme i 

streamline 

13 Drenge 

25 Bryst ben på ryggen med knæ 
under vandoverfladen med arme i 

streamline 
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1 Piger 25 Fly 

2 Drenge 25 Fly 

3 Piger 50 Fri 

4 Drenge 50 Fri 

5 Piger og drenge 

Streamline flybensudsvømning på 
ryggen fra kant til 5, 10 eller 15 m 

ELLER 
Streamline flybensudsvømning på 
maven fra kant til 5, 10 eller 15 m 

6 Piger 25 Fri 

7 Drenge 25 Fri 

8 Piger 100 Fri 

9 Drenge 100 Fri 

10 Piger 50 Ryg 

11 Drenge 50 Ryg 

12 Piger 
25 m flyben på ryggen med arme i 

streamline 

13 Drenge 
25 m flyben på ryggen med arme i 

streamline 
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1 Piger 50 Fly/Ryg 

2 Drenge 50 Fly/Ryg 

3 Piger 50 Ryg/Bryst 

4 Drenge 50 Ryg/Bryst 

5 Piger 50 Bryst/Crawl 

6 Drenge 50 Bryst/Crawl 

7 Piger og drenge Ryg til bryst vending 

8 Piger 50 fri 

9 Drenge 50 fri 

10 Piger 50 bryst 

11 Drenge 50 bryst 

12 Piger 100 IM 

13 Drenge 100 IM 

14 Piger 25 m crawl ben med plade 

15 Drenge 25 m crawlben med plade 

 

 

Spørgsmål kan rettes til Udviklingskonsulent Anna Hauritz Nielsen på mail: aj@svoem.dk eller 
telefon: 29 16 09 04 

 

mailto:aj@svoem.dk
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Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. 

I denne turnering skal svømmerne kæmpe sammen som et hold mod de andre klubber, og se 
hvem der efter sidste stævne har fået flest point og dermed er bedste hold i regionen. 

 

100 kr. pr. svømmer pr. stævne. 
 

Som arrangør af stævnet, vil der blive udbetalt et grundbeløb på 3000 kroner pr. stævne samt 35 
kroner for hver deltagende svømmer. Det er arrangøren, der står for forplejning til officials.  

Beløbet overføres til klubben, når alle tilmeldinger er indsendt. Den arrangerende klub skal sende 
kontonummer til den regionale konsulent.  
 

Region Syd Turneringen er åben for alle årgange fra klubber, der er medlem af Dansk 
Svømmeunion i Region Syddanmark. Det er ikke et krav at deltage i alle tre stævner. 

Svømmerne inddeles i følgende årgangsgrupper: 

2004 og ældre 2003 og ældre 

2005-2007 2004-2006 

2008-20010 2007-2009 

2011-2012 2010-2011 

2013 og yngre 2012 og yngre 

 

Den stævneansvarlige skal modtage tilmelding senest 14 dage før stævnet. Afmeldinger kan ske 
indtil senest halvanden time før stævnestart. 

Tilmelding til de tre stævner foregår i Svømmetider under det pågældende stævne. Er klubben 
endnu ikke oprettet i Svømmetider, kan der findes information på Svømmetiders Facebook side: 
https://www.facebook.com/svoemmetider/  

I forbindelse med holdkapperne, skal der afleveres holdkap-kort på stævnedagen, senest en time 
før stævnestart eller via Svømmetider eller Livetiming app, hvis dette bruges til stævnet.  

Der udfærdiges startlister og resultatlister i Wingrodan.  

Både startlister, resultatlister fra de enkelte løb og det samlede resultat pr. klub skal uploades 
under stævnet i Svømmetider.dk og resultaterne bliver derved automatisk sendt til Dansk 
Svømmeunion.  

https://www.facebook.com/svoemmetider/
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Hvert stævne afsluttes med at den samlede stilling for alle deltagende klubber præsenteres, så alle 
er klar over stillingen til næste stævne. Ved det sidste stævne kåres de tre bedste klubber i 
regionen.  

 

Stævnet anmeldes i Svømmetider.dk, så snart tid og sted er endeligt på plads, af den regionale 
konsulent, som knytter den lokale klubs stævneansvarlige til stævnet. 

Startlisterne skal ligge under stævnet i kalenderen senest en uge før stævnestart. 

 

 

Stævne 1 
 

Den 25. september 
2021 

Esbjerg Svømmeklub, 
Seminariets Svømmehal, 

Esbjerg 

Information om stævnet findes i 
Svømmetider, der løbende 
opdateres. 

Stævne 2 
 

Den 8. januar 2022 
Haderslev Svømmeklub, 

Kløvermarkhallen, Haderslev 

Information om stævnet findes i 
Svømmetider, der løbende 
opdateres. 

Stævne 3 Den 24. april 2022 
Svømmeklubben Frem, 

Universitetets svømmehal, 
Odense 

Information om stævnet findes i 
Svømmetider, der løbende 
opdateres. 

 

Tilmelding af officials skal ske senest 14 dage før stævnet. Hver deltagende klub indsender navne 
på officials og officials uddannelses-modul til den arrangerende klub, der samler navne på en 
fælles liste, som lægges ind under stævnet senest syv dage før stævnestart. 

Antal officials, der skal tilmeldes, skal ske ud fra nedenstående tabel: 

0-20  0 

21-60  2 

61-90  4  

91-120 6  

121 og flere 8 eller flere 

Det er arrangøren i samarbejde med regionsudvalget, der afgør om der er tilmeldt nok officials. Er 
dette ikke tilfældet, kan der blive anmodet om flere officials, hvis det ikke kan gå op.  

Hver svømmer kan maksimalt deltage i fire løb pr. stævnedag. 
 
Ud fra resultatlisterne gives der point i hvert individuelt løb på følgende måde: 25 point til vinderen, 
20 point til andenpladsen, 15 point til tredje pladsen, 12 point til fjerdepladsen og herefter 13, 12, 
11 … 1 point til nummer 15. Der pointgives pr. årgang og køn. 
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Holdkapper giver point efter samme mode som ved de individuelle løb. Holdkapper svømmes som 
en åben klasse. 

Vinderen af turneringen er den klub, som har opnået flest point over de tre stævner. Det er ikke en 
forudsætning at have deltaget hver gang. I tilfælde af point lighed følges disse tie-break regler: 

1. Flest første pladser 
2. Flest første pladser i holdkapper 

Diskvalifikation og ikke-start giver altid 0 point. 

Ønskes brug af Livetiming til stævnet, er det den arrangerende klub, der bestiller det efter aftale 

med den regionale konsulent. 

Dansk Svømmeunion, Region Syddanmark betaler og der skal derfor sendes en faktura til den 

regionale konsulent.   

Der vil blive uddelt medaljer til nummer 1, 2 og 3 i hver årgangsgruppe og køn i hvert løb. Disse 

medaljer uddeles i løbet af dagen, hvor turneringen afholdes. 

Efter det tredje stævne, vil den samlede vinder af turneringen modtage en vandrepokal, samt 
guldmedaljer til alle, der har deltaget fra klubben. Den samlede anden og tredje plads vil også 
modtage henholdsvis sølv- og bronzemedaljer.  

Forberedelser 
• Den arrangerende klub står for modtagelse af officials tilmelding og udarbejdelse af 

officials-lister. Hver deltagende klub indsender navne på officials og officials 
uddannelses-modul til den arrangerende klub, der samler navne på en fælles liste. 

• Syv dage før stævnestart skal officials-lister tilføjes stævnet i Svømmetider.dk under filer. 

• Det skal være muligt at modtage afmeldinger fra de deltagende klubber indtil halvanden 
time før stævnestart. Det er den arrangerende klub, der afmelder svømmerne. 

• Bestilling af Livetiming, hvis dette ønskes benyttet.  

• Klubbens kontonummer skal sendes til den regionale konsulent senest en uge før 
stævnet. 

• Der skal indkøbes forplejning til officials.  

• Resultater lægges ind under stævnet i Svømmetider.dk umiddelbart efter stævnet. 

Klargøring til stævne 
• Programmerne skal være printet og deles ud til de deltagende klubber på dagen 

• Stævnesekretariatet skal opstilles 

• Medaljeområde skal klargøres 

• Banetove skal i vandet 

• Vendeflag skal stilles op 
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• Tidtagning klargøres, f.eks. stopure, vendeplader mm. 

• Der skal gøres plads til tilskuere og officials.  

 

• Udarbejdelse af invitation til stævnet. 

• Den regionale konsulent opretter stævnet i Svømmetider.dk og knytter den lokale klubs 
stævneansvarlige til stævnet, så denne har rettigheder til at rette til og lægge filer ind 
under stævnet.  

• At finde overdommere til stævnet - medmindre den arrangerende klub selv vil stå for det.  

• Startlister og tidsplan til stævnestart - medmindre den arrangerede klub selv vil stå for 
det. 

• Bestilling af medaljer, samt levering til arrangøren. 

• Opkrævning af startgebyr fra de deltagende klubber. 

Alle holdkapper afvikles som mix-løb – hvert hold består af 2 piger og 2 drenge.

1 Drenge 200 Fri 

2 Piger 200 Fri 

3 Drenge 50 Ryg 

4 Piger 50 Ryg 

5 Drenge 100 Bryst 

6 Piger 100 Bryst 

7 Drenge  50 Fri 

8 Piger 50 Fri 

9 Drenge  100 IM 

10 Piger 100 IM 

11 Drenge 50 Fly 

12 Piger 50 Fly 

13 Drenge 100 Ryg 

14 Piger 100 Ryg 

15 Drenge 50 Bryst 

16 Piger 50 Bryst 

17 Drenge 100 Fri 

18 Piger 100 Fri 

19 Mix 4x50 Fri 
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1 Drenge 100 IM 

2 Piger 100 IM 

3 Drenge 200 Bryst 

4 Piger  200 Bryst 

5 Drenge 50 fri 

6 Piger 50 Fri 

7 Drenge 200 IM 

8 Piger 200 IM 

9 Drenge 100 Fly 

10 Piger 100 Fly 

11 Drenge 100 ryg 

12 Piger 100 Ryg 

13 Drenge 50 Bryst 

14 Piger 50 Bryst 

15 Drenge 400 Fri 

16 Piger 400 Fri 

17 Mix 4x50 holdmedley 

1 Drenge 200 Fly 

2 Piger 200 Fly 

3 Drenge 50 Ryg 

4 Piger 50 Ryg 

5 Drenge 100 Bryst 

6 Piger  100 Bryst 

7 Drenge 200 Fri 

8 Piger 200 Fri 

9 Drenge 50 Fly 

10 Piger 50 Fly 

11 Drenge 200 Ryg 

12 Piger 200 Ryg 

13 Drenge 100 Fri 
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14 Piger 100 Fri 

15 Drenge 200 IM 

16 Piger 200 IM 

17 Mix 4x100 individuel medley 

 

 

 

Spørgsmål kan rettes til Udviklingskonsulent Anna Hauritz Nielsen på mail: aj@svoem.dk eller 
telefon: 29 16 09 04 
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Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 30.- 31. oktober 2021 i Humlehøj 
Hallen i Sønderborg, afholdt af Svømmeklubben Sønderborg. 

Formålet med stævnet er at introducere alle deltagere til medleykombinations konkurrencen samt 
at klargøre årgangssvømmerne til Vestdanske Årgangsmesterskaber (VÅM). Derudover skal 
regionens mestre på kortbane findes. 

Under stævnet skal svømmerne igennem alle stilarter, men har mulighed for selv at vælge 
distancen for hver stilart. 

Top fem i de to ældste årgange i hvert køn vil blive tilbudt at deltage i arrangementet 
”Årgangssamling”, som forventes afholdt i januar 2022, på tværs af de danske regioner, hvor der 
både vil være træning og hygge og mulighed for at møde svømmere fra hele landet.  
Der udtages max fem svømmere fra hver klub. Der vil komme information ud om samlingen i 
forbindelse med udtagelsen ved stævnet. 

250 kroner pr. deltager for deltagelse i begge stævnedage.

Som arrangør af stævnet, vil der blive udbetalt et grundbeløb på 6000 kroner samt 50 kroner for 
hver deltagende svømmer. Det er arrangøren, der står for forplejning til officials. 

Beløbet overføres til klubben, når alle tilmeldinger er indsendt. Den arrangerende klub skal sende 
kontonummer til den regionale konsulent. 

 

Til dette stævne arrangeres der overnatning af Svømmeklubben Sønderborg. Information om dette 

bliver delt under stævnet i Svømmetider.  

 

 

 

 

 

Svømmeklubber, der er medlem af Dansk Svømmeunion i Region Syddanmark kan deltage i 
stævnet.

2008 2007 

2009 2008 

2010 2009 

2011 2010 
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Tilmelding til stævnet foregår i Svømmetider under det pågældende stævne. Er klubben endnu 
ikke oprettet i Svømmetider, kan der findes information på Svømmetiders Facebook side: 
https://www.facebook.com/svoemmetider/  

Afmeldinger kan ske indtil senest halvanden time før stævnestart. 

I forbindelse med holdkapperne, skal der afleveres holdkap-kort på stævnedagen, senest en time 
før stævnestart eller via Svømmetider eller Livetiming app, hvis dette bruges til stævnet.  

Der udfærdiges startlister og resultatlister i Wingrodan.  

Både startlister, resultatlister fra de enkelte løb og det samlede resultat pr. klub skal uploades 
under stævnet i Svømmetider.dk og resultaterne bliver derved automatisk sendt til Dansk 
Svømmeunion.  

Hvert stævne afsluttes med at den samlede stilling for alle deltagende klubber præsenteres, så alle 
er klar over stillingen til næste stævne. Ved det sidste stævne kåres de tre bedste klubber i 
regionen.  

Stævnet anmeldes i Svømmetider.dk, så snart tid og sted er endeligt på plads, af den regionale 
konsulent, som knytter den lokale klubs stævneansvarlige til stævnet. 

Startlisterne skal ligge under stævnet i kalenderen senest en uge før stævnestart.

 

Tilmelding af officials skal ske senest den 28. september. Hver deltagende klub indsender navne 
på officials og officials uddannelses-modul til den arrangerende klub, der samler navne på en 
fælles liste, som lægges ind under stævnet senest syv dage før stævnestart. 

Antal officials, der skal tilmeldes, skal ske ud fra nedenstående tabel: 

0-20  0 

21-60  2 

61-90  4  

91-120 6  

121 og flere 8 eller flere 

Det er arrangøren i samarbejde med regionsudvalget og overdommerne, der afgør om der er 
tilmeldt nok officials. Er dette ikke tilfældet, kan der blive anmodet om flere officials, hvis det ikke 
kan gå op.  

For at deltage i kampen om at blive den mest alsidige svømmer i sin årgang, og som 
årgangssvømmer få mulighed for blive udtaget til en eventuel samling, skal man deltage i seks løb. 
Man får point for alle seks løb. 

https://www.facebook.com/svoemmetider/
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De seks løb skal være: 

1. et valgfrit fly-løb 
2. et valgfrit ryg-løb 
3. et valgfrit bryst-løb 
4. et valgfrit crawl-løb 
5. to valgfrie medley-løb 

  
Der kan vælges imellem 50 m, 100 m og 200 m i crawl, ryg, bryst og fly og imellem 100 m, 200 m 
og 400 m IM.  
  
De bedste fem løb bruges i udregningen af hvem der bliver den mest alsidige svømmer i sin 
årgang. 
  
Ønsker man at stille op i færre løb, og dermed ikke har fem løb, som der kan beregnes point ud 
fra, er man ikke med i kampen om at blive den mest alsidige svømmer, og som årgangssvømmer 
får man ikke muligheden for at kunne deltage i den årlige samling. Dette gør sig også gældende, 
hvis man bliver diskvalificeret, og dermed ikke har fem løb at beregne point ud fra. Man kan stadig 
vinde medaljer, hvis man er top tre i det enkelte løb i sin årgang. 
 

Ønskes brug af Livetiming til stævnet, er det den arrangerende klub, der bestiller det efter aftale 
med den regionale konsulent. 
Dansk Svømmeunion, Region Syddanmark betaler og der skal derfor sendes en faktura til den 
regionale konsulent. 

 

• Der vil være pokaler til 1., 2. og 3. pladsen i holdkapperne 4x50 m hold medley. 

• Der vil være chokolade i præmie til 1., 2. og 3. pladsen i holdkapperne ”flyben under vand 
holdkap, 4x50 m” og ”sjov holdkap”. 

• Der vil være medaljer til 1., 2. og 3. pladsen i hver årgang i hvert køn i hvert løb. 

• Der vil være pokaler (”Syddanmarks mest alsidige svømmer 1. plads, 2. plads og 3. plads”) 
til de tre bedste efter SVØM’s udviklingspoint i hver årgang i hvert køn samlet for alle 
stilarter.  

 

SVØM’s udviklingspoint anvendes i forbindelse med medleykombinationskonkurrencer for 
årgangssvømmere. Til Regionsmesterskaberne på kortbane vil SVØM’s udviklingspoint blive brugt 
til at finde den mest alsidige svømmer i regionen. 

Læs mere om hvordan man udregner SVØM’s udviklingspoint her 

https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Nationale-events/SVOeM-udviklingspoint/


26 
 

 

1 Piger 4x50 m hold medley 

2 Drenge 4x50 m hold medley 

3 Piger 400 m IM 

4 Drenge 400 m IM 

5 Piger 50 m fly 

6 Drenge 50 m fly 

7 Piger 100 m fly 

8 Drenge 100 m fly 

9 Piger 200 m fly 

10 Drenge 200 m fly 

11 Piger 100 m IM 

12 Drenge 100 m IM 

13 Piger 50 m ryg 

14 Drenge 50 m ryg 

15 Piger 100 m ryg 

16 Drenge 100 m ryg 

17 Piger 200 m ryg 

18 Drenge 200 m ryg 

19 Begge køn Flyben under vand holdkap, 4x50 m 

 

4x50 flyben foregår med strakte arme over hovedet (behøver ikke at være i streamline), man må 

svømme på maven, siden, ryggen og skifte løbende imellem dem. Vending foretages som en 

butterfly vending med berøring af begge hænder samtidigt, det samme i indslaget. Første 

svømmer starter på overdommers signal ved fast start, og de resterende 3 starter ved holdkap 

start ved indslag. Foretages der et armtag af nogen art, er det DISK, det samme gælder ved SKOD 

bevægelser. 

Til denne holdkap er det mix hold, der svømmer. Klubberne må gerne låne svømmere af hinanden, 

hvis man ikke kan stille med fuldt hold. Dog må der på holdet være maksimum to drenge og 

minimum en dreng.  

 

20 Piger 4x50 m fri 

21 Drenge 4x50 m fri 

22 Piger 50 m bryst 

23 Drenge 50 m bryst 

24 Piger 100 m bryst 

25 Drenge 100 m bryst 

26 Piger 200 m bryst 
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27 Drenge 200 m bryst 

28 Piger 200 m IM 

29 Drenge 200 m IM 

30 Piger 50 m crawl 

31 Drenge 50 m crawl 

32 Piger 100 m crawl 

33 Drenge 100 m crawl 

34 Piger 200 m crawl 

35 Drenge 200 m crawl 

36 Begge køn Sjov holdkap 

 

Til den sjove holdkap søndag blander det regionale udvalg holdene klubberne imellem. Listerne 

skal være klar til stævnestart lørdag. 

Svømmerne tilmeldes til dette løb som ethvert andet løb, og regionsudvalget fordeler holdene og 

sender listen til den arrangerende klub. 

Sjov holdkap beskrivelse 

T-shirt stafet: 

Til T-shirt stafetten svømmes der medley i følgende rækkefølge: ryg, bryst, fly og crawl. Alle 

svømmere starter i vandet og skifter T-shirt i vandet. 

Forberedelser 
• Den arrangerende klub står for modtagelse af officials tilmelding og udarbejdelse af 

officials-lister. Hver deltagende klub indsender navne på officials og officials 
uddannelses-modul til den arrangerende klub, der samler navne på en fælles liste. 

• Syv dage før stævnestart skal officials-lister tilføjes stævnet i Svømmetider.dk under filer. 

• Det skal være muligt at modtage afmeldinger fra de deltagende klubber indtil en time før 
stævnestart. Det er den arrangerende klub, der afmelder svømmerne. 

• Klubbens kontonummer skal sendes til den regionale konsulent senest en uge før 
stævnet. 

• Der skal indkøbes forplejning til officials.  

• Resultater lægges ind under stævnet i Svømmetider.dk umiddelbart efter stævnet. 

Klargøring til stævne 
• Programmerne skal være printet og deles ud til de deltagende klubber på dagen 

• Stævnesekretariatet skal opstilles 

• Medaljeområde skal klargøres 

• Banetove skal i vandet 

• Vendeflag skal stilles op 

• Tidtagning klargøres, f.eks. stopure, vendeplader mm. 

• Der skal gøres plads til tilskuere og officials.  

 

• Udarbejdelse af invitation til stævnet. 



28 
 

• Den regionale konsulent opretter stævnet i Svømmetider.dk og knytter den lokale klubs 
stævneansvarlige til stævnet, så denne har rettigheder til at rette til og lægge filer ind 
under stævnet.  

• At finde overdommere til stævnet - medmindre den arrangerende klub selv vil stå for det.  

• Startlister og tidsplan til stævnestart - medmindre den arrangerede klub selv vil stå for 
det. 

• Bestilling af medaljer, samt levering til arrangøren. 

• Opkrævning af startgebyr fra de deltagende klubber. 

 

Spørgsmål kan rettes til Udviklingskonsulent Anna Hauritz Nielsen på mail: aj@svoem.dk eller 
telefon: 29 16 09 04 
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Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 19.-20. marts 2022 i 
Universitetssvømmehallen i Odense. Svømmeklubben Frem afholder stævnet. 

Formålet med stævnet er at introducere alle deltagere til medley kombinationskonkurrencen samt 
at klargøre årgangssvømmerne til Vestdanske Årgangsmesterskaber (VÅM). Derudover skal 
regionens mestre på langbane findes. 

Under stævnet skal svømmerne igennem alle stilarter, men har mulighed for selv at vælge 
distancen for hver stilart. 

Top syv i de to ældste årgange vil blive tilbudt at deltage i et arrangement på tværs af regionen. 

250 kroner pr. deltager for deltagelse i begge stævnedage.

Som arrangør af stævnet, vil der blive udbetalt et grundbeløb på 6000 kroner samt 50 kroner for 
hver deltagende svømmer. Det er arrangøren, der står for forplejning til officials. 

Beløbet overføres til klubben en uge før stævneafvikling. Den arrangerende klub skal sende 
kontonummer til den regionale konsulent. 
 

Svømmeklubben Frem vil arrangere overnatning for alle deltagere. Der kommer nærmere 
information ud om dette, når vi kommer tættere på stævnet.

Svømmeklubber, der er medlem af Dansk Svømmeunion i Region Syddanmark kan deltage i 
stævnet. 

 

Den stævneansvarlige skal modtage tilmelding senest 14 dage før stævnet. Afmeldinger kan ske 
indtil senest halvanden time før stævnestart. 

Tilmelding stævnet foregår i Svømmetider under det pågældende stævne. Er klubben endnu ikke 
oprettet i Svømmetider, kan der findes information på Svømmetiders Facebook side: 
https://www.facebook.com/svoemmetider/  

2008 2007 

2009 2008 

2010 2009 

2011 2010 

https://www.facebook.com/svoemmetider/
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I forbindelse med holdkapperne, skal der afleveres holdkap-kort på stævnedagen, senest en time 
før stævnestart eller via Svømmetider eller Livetiming app, hvis dette bruges til stævnet.  

Der udfærdiges startlister og resultatlister i Wingrodan.  

Både startlister, resultatlister fra de enkelte løb og det samlede resultat pr. klub skal uploades 
under stævnet i Svømmetider.dk og resultaterne bliver derved automatisk sendt til Dansk 
Svømmeunion.  

Hvert stævne afsluttes med at den samlede stilling for alle deltagende klubber præsenteres, så alle 
er klar over stillingen til næste stævne. Ved det sidste stævne kåres de tre bedste klubber i 
regionen.  

 

Stævnet anmeldes i Svømmetider.dk, så snart tid og sted er endeligt på plads, af den regionale 
konsulent, som knytter den lokale klubs stævneansvarlige til stævnet. 

Startlisterne skal ligge under stævnet i kalenderen senest en uge før stævnestart. 

 

Tilmelding af officials skal ske senest 14 dage før stævnet. Hver deltagende klub indsender navne 
på officials og officials uddannelses-modul til den arrangerende klub, der samler navne på en 
fælles liste, som lægges ind under stævnet senest syv dage før stævnestart. 

Antal officials, der skal tilmeldes, skal ske ud fra nedenstående tabel: 

0-20  0 

21-60  2 

61-90  4  

91-120 6  

121 og flere 8 eller flere 

Det er arrangøren i samarbejde med regionsudvalget, der afgør om der er tilmeldt nok officials. Er 
dette ikke tilfældet, kan der blive anmodet om flere officials, hvis det ikke kan gå op. 
 

For at deltage i kampen om at blive den mest alsidige svømmer i sin årgang, og som 
årgangssvømmer få mulighed for blive udtaget til den regionale samling, skal man deltage i seks 
løb. Man får point for alle seks løb. 

  
De seks løb skal være: 

1. et valgfrit fly-løb 
2. et valgfrit ryg-løb 
3. et valgfrit bryst-løb 
4. et valgfrit crawl-løb 
5. to valgfrie medley-løb 
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Der kan vælges imellem 50 m, 100 m og 200 m i crawl, ryg, bryst og fly og imellem 100 m, 200 m 
og 400 m IM.  
  
De bedste fem løb bruges i udregningen af hvem der bliver den mest alsidige svømmer i sin 
årgang. 
  
Ønsker man at stille op i færre løb, og dermed ikke har fem løb, som der kan beregnes point ud 
fra, er man ikke med i kampen om at blive den mest alsidige svømmer, og som årgangssvømmer 
får man ikke muligheden for at kunne deltage i den årlige samling. Dette gør sig også gældende, 
hvis man bliver diskvalificeret, og dermed ikke har fem løb at beregne point ud fra. Man kan stadig 
vinde medaljer, hvis man er top tre i det enkelte løb i sin årgang. 

 

• Der vil være pokaler til 1., 2. og 3. pladsen i holdkapperne 4x100 m hold medley 

• Der vil være chokolade i præmie til 1., 2. og 3. pladsen i holdkapperne ”4x50 m holdmedley 
ben m. plade” og sjov holdkap. 

• Der vil være medaljer til 1., 2. og 3. pladsen i hver årgang i hvert køn. 

• Der vil være pokaler (”Syddanmarks mest alsidige svømmer 1. plads, 2. plads og 3. plads”) 
til de tre bedste efter SVØM’s udviklingspoint i hver årgang i hvert køn samlet for alle 
stilarter.  

Ønskes brug af Livetiming til stævnet, er det den arrangerende klub, der bestiller det efter aftale 

med den regionale konsulent.  

Dansk Svømmeunion, Region Syddanmark betaler og der skal derfor sendes en faktura til den 

regionale konsulent.

SVØM’s udviklingspoint anvendes i forbindelse med medleykombinationskonkurrencer for 
årgangssvømmere. Til De Syddanske Mesterskaber vil SVØM’s udviklingspoint blive brugt til at 
finde den mest alsidige svømmer i regionen. 

Læs mere om hvordan man udregner SVØMs udviklingspoint her 

 

 

1 Piger 4x100 m hold medley 

2 Drenge 4x100 m hold medley 

3 Piger 50 m fly 

4 Drenge 50 m fly 

5 Piger 100 m fly 

6 Drenge 100 m fly 

https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Nationale-events/SVOeM-udviklingspoint/
https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Nationale-events/SVOeM-udviklingspoint/
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7 Piger 200 m fly 

8 Drenge 200 m fly 

9 Piger 400 m IM 

10 Drenge 400 m IM 

11 Piger 50 m ryg 

12 Drenge 50 m ryg 

13 Piger 100 m ryg 

14 Drenge 100 m ryg 

15 Piger 200 m ryg 

16 Drenge 200 m ryg 

17 Begge køn 4x50 m holdmedley ben m. plade 

 

I løb nummer 17 er det mix hold, der svømmer. Klubberne må gerne låne svømmere af hinanden, 
hvis man ikke kan stille med fuldt hold. Dog må der på holdet være maksimum to drenge og 
minimum en dreng. 

Beskrivelse af 4x50 m holdmedley ben m. plade: 

Rækkefølgen for holdkappen er ryg-ben, brystben, fly-ben og crawlben. Holdet får en plade som 

de skal deles om og alle skal svømme med pladen. Der skal være to hænder på pladen indtil 

pladen rammer kanten og kan så overleveres til næste svømmer i rækken. 

I alle stilarterne må man kun svømme den pågældende stilart. Man må derfor ikke svømme fly-ben 

under vandet i ryg-ben osv. Alle svømmere starter nede fra vandet og må højest svømme 15m 

under vandet efter start og vending. I vendingen skal de to hænder stadig holdes på pladen. 

Svømmerne må gerne lave en kolbøtte vending, hvis dette kan lade sig gøre med pladen.  

 

18 Piger 4x100 m fri 

19 Drenge 4x100 m fri 

20 Piger 50 m bryst 

21 Drenge 50 m bryst 

22 Piger 100 m bryst 

23 Drenge 100 m bryst 

24 Piger 200 m bryst 

25 Drenge 200 m bryst 

26 Piger 200 m IM 

27 Drenge 200 m IM 

28 Piger 50 m crawl 

29 Drenge 50 m crawl 

30 Piger 100 m crawl 

31 Drenge 100 m crawl 

32 Piger 200 m crawl 

33 Drenge 200 m crawl 

34 Begge køn Sjov holdkap 
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Til den sjove holdkap søndag blander det regionale udvalg holdene klubberne imellem. Listerne 

skal være klar til stævnestart lørdag. 

Svømmerne tilmeldes til dette løb som ethvert andet løb, og regionsudvalget fordeler holdene og 

sender listen til den arrangerende klub. 

Sjov holdkap beskrivelse 

4 x 50 m bjærgningsmedley: 

• Første person: svømmer 50 m fri. Starter på skamlen med startspring.  

• Anden person: dykker/svømmer 50 m med finner. Bestemmer selv om han/hun vil starte 
på skammel eller i vandet.  

• Tredje person: svømmer 50 m med redningstorpedo. Alle starter i vandet. 

• Fjerde person: svømmer 50 m med finner og redningstorpedo med tredje personen på 
”slæb”. Tredje personen må gerne bruge benene de sidste 50 m. Fjerde personen venter i 
vandet på tredje personen. 

 

Se video her: https://www.youtube.com/watch?v=RADw1K1cNdc  

Læg mærke til skiftet mellem tredje og fjerde person, hvor den tredje person giver torpedoen til den 

fjerde person, som herefter holder fast i torpedoen og bliver ”slæbt” af den fjerde person.  

 

Forberedelser 
• Den arrangerende klub står for modtagelse af officials tilmelding og udarbejdelse af 

officials-lister. Hver deltagende klub indsender navne på officials og officials 
uddannelses-modul til den arrangerende klub, der samler navne på en fælles liste. 

• Syv dage før stævnestart skal officials-lister tilføjes stævnet i Svømmetider.dk under filer. 

• Det skal være muligt at modtage afmeldinger fra de deltagende klubber indtil en time før 
stævnestart. Det er den arrangerende klub, der afmelder svømmerne. 

• Klubbens kontonummer skal sendes til den regionale konsulent senest en uge før 
stævnet. 

• Der skal indkøbes forplejning til officials.  

• Resultater lægges ind under stævnet i Svømmetider.dk umiddelbart efter stævnet. 

Klargøring til stævne 
• Programmerne skal være printet og deles ud til de deltagende klubber på dagen 

• Stævnesekretariatet skal opstilles 

• Medaljeområde skal klargøres 

• Banetove skal i vandet 

• Vendeflag skal stilles op 

• Tidtagning klargøres, f.eks. stopure, vendeplader mm. 

• Der skal gøres plads til tilskuere og officials.  

 

• Udarbejdelse af invitation til stævnet. 

https://www.youtube.com/watch?v=RADw1K1cNdc
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• Den regionale konsulent opretter stævnet i Svømmetider.dk og knytter den lokale klubs 
stævneansvarlige til stævnet, så denne har rettigheder til at rette til og lægge filer ind 
under stævnet.  

• At finde overdommere til stævnet, medmindre den arrangerende klub selv vil stå for det.  

• Startlister og tidsplan til stævnestart, medmindre den arrangerede klub selv vil stå for det. 

• Bestilling af medaljer, samt levering til arrangøren. 

• Opkrævning af startgebyr fra de deltagende klubber. 

 

Spørgsmål kan rettes til Udviklingskonsulent Anna Hauritz Nielsen på mail: aj@svoem.dk eller 
telefon: 29 16 09 04 

mailto:aj@svoem.dk

