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Youth Olympic Games (YOG), 15. – 20. august i Singapore  
 
Eliteafdelingen har efter længere tids overvejelse og drøftelse besluttet at Dansk 
Svømmeunion ikke sender et hold af svømmere af sted til YOG i Singapore.  
 
Der er blevet truffet en beslutning om, at de svømmere der kunne have deltaget i 
Singapore, skulle have tydeligt potentiale til at kvalificere sig til OL i London i 2012. Da vi i 
Eliteafdelingen imidlertid ser EM i Budapest, som et vigtigt skridt på vejen til OL i 2012, er 
de kravtider vi fra Dansk Svømmeunions side, har sat op for deltagelse ved YOG, stort set 
identiske med kravtiderne til EM på langbane – uafhængigt af de af FINA opsatte kravtider 
til YOG.  
 
Da YOG og EM afvikles på samme tidspunkt, vurderer vi at det sportslige udbytte vil være 
betydeligt større ved at deltage ved EM end ved YOG. Blandt andet fordi svømmerne 
derved kommer til at deltage i både stævne og forberedelse sammen seniorlandsholdet, 
hvis erfaringer de vil kunne drage nytte af.  
 
Derudover, er der nogle forhold, som ikke falder i spænd med eliteafdelingens holdning til 
det langsigtede udviklingsperspektiv.  
 

• Løbsprogrammet er, som det kan ses af kravtidsoversigten på næste side, ikke 
komplet. Der mangler lange crawlløb og 400 m IM.  

 
• Det er problematisk kun at muliggøre YOG for to årgange hvert fjerde år.  

 
• FINA har udarbejdet en meget snørklet udtagelsesprocedure, hvor specifikke 

kravtider skal opnås ved udvalgte og godkendte kvalifikationsstævner, hvor det 
både havde været muligt at kvalificere sig med og uden de hurtige 
konkurrencedragter fra før 2010.  

 
• Ydermere er den endelige normering, som hvert land har, hægtet sammen med 

resultatet opnået af Danmark under VM i Rom.  
 
Eliteafdelingen vil som en slags ”kompensation” og med ovenstående in mente nøje 
overveje, at medtage svømmere til EM 2010 i Budapest subjektivt. Her tænkes mere 
specifikt på YOG potentielle svømmere der resultatmæssigt placerer sig mellem FINAs 
YOG-kravtider (kan ses på næste side) og de opsatte ”ungdomskravtider” til EM (kan ses 
på www.svoem.dk). Jo tættere en svømmer er på ”ungdomskravtiderne”, jo større 
sandsynlighed for at blive subjektivt udtaget til EM. Svømmerens placering på 
udviklingskurven vil også blive brugt i vurdering af en subjektiv udtagelse til EM. 
 
Giver disse mulige ekstra udtagelser til EM i Budapest udfordringer i forhold til, at der vil 
være mere end to danske svømmere kvalificerede pr. disciplin, så vil Eliteafdelingen 
fravige denne regel. Det europæiske svømmeforbunds regler muliggør op til fire deltagere 
pr. land i hver disciplin. 
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FINAs YOG krav 

 
92-93 93-94

Drenge Piger

0.23,13 50 fri 0.26,32

0.50,95 100 fri 0.57,14

1.52,53 200 fri 2.03,47

3.58,01 400 fri 4.20,04

0.25,61 50 ryg 0.28,87

0.57,07 100 ryg 1.03,86

2.03,91 200 ryg 2.17,38

0.28,27 50 bryst 0.31,86

1.03,72 100 bryst 1.11,43

2.18,37 200 bryst 2.33,40

0.24,20 50 fly 0.27,06

0.54,71 100 fly 1.01,43

2.01,79 200 fly 2.15,42

2.05,65 200 im 2.19,97  
 
Se eventuelt Lars Sørensens blog på www.svoem.dk for yderligere kommentarer mm. 
 
Lars Sørensen 

Elitechef 

8. marts 2010 


