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VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 
2012 

 
 
Dansk Svømmeunions Svømmesektion har hermed fornøjelsen af at give information om: 
 

DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2012 
Årgangsklasse samt Åben Klasse 

 
DM for Hold – Åben Klasse afvikles i 2012 den 31. marts og 1. april med kun en finale- og 
kvalifikationsrunde. 
 
DM for Hold – Årgangsklasse afvikles i 2012 med en finale og to øvrige grupper den 4. og 5. februar. 
 
Intet hold kan deltage i arrangement, hvor holdet ikke er opstillingsberettiget (der kan altså 
ikke byttes plads). 

 
Der bliver i 2012 udbetalt følgende beløb til lokalarrangørerne: 
   Svømmeligaen og Årgangsklassen, finalen 13.200, - kr.  
   1. – 3. division     10.700,-  kr. 
   4. division  og Årgangsklassen, grupper    6.600, - kr. 
 
 
I Svømmeligaen, 1. – 3. division vil alle foreninger risikere at “krydse” Storebælt. 
I 4. division samt i Årgangsklassen foretages så vidt mulig opdeling vest og øst for Storebælt. 
 
Vær opmærksom på at starttidspunktet for enkelte stævner kan afvige fra de anførte tidspunkter i det 
generelle afsnit. 
 
Indplacering af deltagende hold i DM-H Åben Klasse er foretaget udfra de opnåede resultater ved 
finale- og kvalifikationsrunder i 2010. 
 

Tilbud om deltagelse i DM-H Årgangsklassen, finalen er sket på baggrund af resultaterne fra DÅM-L 
gruppe 1 yngste aldersgruppe og DÅM-L gruppe 2. Alle øvrige tilmeldte hold er indplaceret i de to 
grupper.  
 
 
Titlen Danmarksmester kan ved DM-H kun opnås af foreninger under Dansk Svømmeunion, 
hvor alle holdets svømmere har gyldigt dansk sundhedskort. Svømmere, der er danske 
statsborgere og midlertidigt har forladt deres danske klub for at studere eller træne i 
udlandet, kan søge dispensation for kravet om gyldigt dansk sundhedskort. For DM-H 
Åben Klasse skal dispensation være søgt senest den 7. marts 2011. 

 
 
God fornøjelse. 
 
Ansvarlig for  DM for HOLD 2012: 
      Lise Møller       
      Johs. V. Jensens Allé 18      
      2000 Frederiksberg    
      telf. 36 45 71 60 
      E-mail  lise.m@dadlnet.dk 
  

mailto:lise.m@dadlnet.dk
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DIVERSE INFORMATIONER 

 

DELTAGELSE: 
 

Årgangsklasse 
I 2012 kan deltage piger årgang 98 eller yngre samt drenge årgang 96 eller yngre. Et hold består 
af både piger og drenge – i alt højst 22 svømmere inklusive reserver. 
To timer før det enkelte arrangements start skal der i sekretariatet foreligge en liste over 
samtlige holdets deltagere inkl. reserver. Denne liste er gældende for alle stævneafsnit af 
det pågældende arrangement. 
 
 
Åben Klasse 
Der er ingen aldersbegrænsninger for deltagelse i DM for Hold – Åben Klasse. 
Et hold består af både damer og herrer – i alt højest 26 svømmere inklusive reserver. 
To timer før det enkelte arrangements start skal der i sekretariatet foreligge en liste over 
samtlige holdets deltagere inkl. reserver. Denne liste er gældende for alle stævneafsnit af 
det pågældende arrangement. 

 
Den enkelte svømmer er opstillingsberettiget til DM for Hold – Åben Klasse for den klub 
svømmeren er startberettiget for den 1. marts 2012.  
 
 
Årgangsklasse og Åben Klasse 

DM for Hold er åbne for alle medlemmer under Dansk Svømmeunion med gyldigt dansk 
sundhedskort. Titlen Danmarksmester kan kun opnås af foreninger / startfællesskaber under 
Dansk Svømmeunion, hvor alle holdets svømmere har gyldigt dansk sundhedskort. (Se folderen 
Mesterskaber 2011-2012 side 2 og 11). Ethvert holds svømmere skal på forlangende kunne 
fremvise gyldigt dansk sundhedskort. Svømmere, der er danske statsborgere og 
midlertidigt har forladt deres danske klub for at studere eller træne i udlandet, kan søge 
dispensation for kravet om gyldigt dansk sundhedskort. For DM-H Åben Klasse skal 
dispensation være søgt senest den 7. marts 2012. 
 
Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågældende er udelukket eller idømt karantæne, således 
at vedkommende ikke er startberettiget på det tidspunkt, hvor mesterskaberne afholdes. 
 

TILMELDINGS- OG ANMELDELSESFRISTER: 

 
Tilmelding af nye hold til Åben Klasse skal ske pr. e-mail til den ansvarlige for DM for Hold senest 
den 1. januar i det kalenderår, der ønskes deltagelse i. For Årgangsklassen er seneste tilmelding 
normalt den 1. oktober det forudgående kalenderår. 
Foreninger (hold), som har deltaget i årets mesterskab, men som ønsker at udtræde af DM for 
Hold – Åben Klasse, skal pr. e-mail afmelde sig hos den ansvarlige for DM for Hold senest den 1. 
januar i det år de udtræder. For Årgangsklassen er den tilsvarende frist senest den 1. november 
året før de udtræder. Såfremt der IKKE afmeldes, betragtes det som automatisk tilmelding til det 
efterfølgende DM for Hold. 
 
Anmeldelse af svømmere / holdkaphold til hvert enkelt arrangement, skal være foretaget senest 2 
timer før hvert enkelt stævneafsnits start. 
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Navnene på de svømmere, som skal starte i holdkapsvømning, skal afleveres senest 1 time før 
stævnestart (i det stævneafsnit, hvori øvelsen foregår) i startrækkefølge.  
Navnene på svømmere i medleyholdkap skal anføres i de respektive svømmearter. 
Ved sygdom opstået pludseligt efter anmeldelsesfristens udløb kan der indsættes en anden 
svømmer, såfremt der foreligger en lægeerklæring eller hvis overdommeren accepterer det. 
Overdommeren kan kræve at lægeerklæring fremsendes til den ansvarlige for DM for Hold efter 
stævnets afslutning. Dette gælder både i individuelle løb eller i holdkapper. 
 

OPDELING: 
 
Årgangsklasse 
DM for Hold – Årgangsklasse opdeles i 2012 i én finale og 2 grupper. 
 
Finalegruppen udgøres af de 6 / 8 klubber / startfællesskaber, der har opnået det samlede bedste 
resultat på baggrund af placeringerne nr. 1 – 8 i de enkelte individuelle løb for yngste 
aldersgruppe i årgangsgruppe 1 og alle løb i årgangsgruppe 2 ved de forudgående DÅM i juni og 
juli måned. De øvrige tilmeldte hold tilstræbes inddelt i maksimalt yderligere otte geografiske 
områder. Vestdanmark opdeles i maksimalt fem områder og Østdanmark i maksimalt tre områder. 
 
Det er tilladt at have flere hold pr. forening eller startfællesskab med i DM for Hold – 
Årgangsklasse. 
 
Klubber/startfællesskaber som deltager med flere hold, kan IKKE benytte samme svømmer på to 
forskellige hold. 
 
Åben Klasse 

DM for Hold – Åben Klasse afgøres i Svømmeliga og 4 divisioner. 
 

    Svømmeligaen:     9 hold 
    1. division:     9 hold 
    2. division:      9 hold 
    3. division:     9 hold 
    4. division:  Øvrige tilmeldte hold. 
 

Nye foreninger (hold) starter i 4. division.  
 
Foreninger (hold) som før har deltaget, men som meldte afbud eller ikke mødte til start ved et eller 
flere af mesterskabsarrangementerne året før, begynder i 4. division ved ny tilmelding. Ligeledes 
må foreninger (hold), som ikke ser sig i stand til at deltage hvor de er placeret, begynde i 4. 
division. I disse tilfælde forbliver holdet i 4. division minimum to år før evt. oprykning kan 
finde sted. 

Det er tilladt at have flere hold pr. forening/startfællesskab med i DM for Hold. En forening eller et 
startfællesskab kan dog kun have ét hold i Svømmeligaen. 
 

Klubber, som deltager med flere hold, kan ikke benytte samme svømmer på to forskellige hold.  
 

FORM: 
 
Alle arrangementer afvikles på kortbane (25 meter). For Svømmeligaen og 1. – 3. division afvikles 
alle arrangementer på 6 baner. 
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TILMELDING. 
 
Foreningerne skal fremsende Dansk Svømmeunions tilmeldingsliste (kan downloades fra 
http://www.svoem.dk/billeder/faelles/Værktøjskasse/Tilmeldingsliste.doc) pr. e-mail, med skønnet 
antal deltagere samt navne og uddannelse på officials, så den er lokalarrangøren i hænde som 
følger: 
 

 Svømmeligaen & 1. - 4. division senest onsdag den 7. marts 2012 
Årgangsklassen senest onsdag den 11. januar 2012 

 

Tilmeldingslisten bedes ledsaget af en foreløbig anmeldelsesfil til indlæsning i WinGrodan. 
 
Hvis ikke tilmeldingslisten er fremsendt til lokalarrangøren inden fristens udløb, går vi ud fra, 
at holdet ikke ønsker at deltage. 
 
Senest 24 timer før det enkelte arrangements start skal lokalarrangøren modtage en foreløbig 
anmeldelsesfil til indlæsning i WinGrodan - gerne pr. e-mail. Der kan fortsat rettes i de enkelte 
anmeldelser indtil 2 timer før hvert stævneafsnits start. 
 
 

 

ANMELDELSE. 
 
Anmeldelse af svømmere til de enkelte løb modtages på e-mail vedhæftet anmeldelsesfil til 
indlæsning i WinGrodan. Husk at anføre korrekt navn, årgang og licensnummer på svømmeren. 
Det skal fremgå af anmeldelsen hvilken svømmer, der deltager i første heat og hvilken svømmer, der 
deltager i andet heat. Svømmere der skal deltage i første heat tilmeldes med tiden 59.59.04 og 
svømmere i andet heat tilmeldes med tiden 59.59.03. 
Kvittering for anmeldelse skal være modtaget senest 24 timer efter tilmeldingsfristens udløb. 
 
De endelige anmeldelser skal være afleveret til stævnesekretariatet senest 2 timer før hvert 

stævneafsnits start. Efter dette tidspunkt kan der ikke rettes i anmeldelserne. 
Hvis anmeldelser ikke er afleveret inden fristens udløb, kommer holdet ikke til start. 
 
Navnene på de svømmere, som skal starte i holdkapsvømning, skal afleveres senest 1 time før 

stævnestart (i det stævneafsnit, hvori øvelsen foregår) i startrækkefølge. Navne på svømmere i 
medleyholdkap skal anføres for de respektive svømmearter. 
 
Ved sygdom opstået pludseligt efter anmeldelsesfristens udløb kan der indsættes en anden 
svømmer, såfremt der foreligger en lægeerklæring eller hvis overdommeren accepterer det. 
Svømmeren skal være anført på holdets deltagerliste. Overdommeren kan kræve at 

lægeerklæring fremsendes efter stævnets afslutning. Dette gælder både i individuelle løb eller i 
holdkapper. 
 

 

ANMELDELSESGEBYR. 
 
Anmeldelsesgebyret for alle hold opkræves fra Unionskontoret – normalt i juni. Gebyret er i 2012 
uændret sat til: 
  Årgangsklassen kr. 1.600,00 
  Svømmeligaen & 1. – 3. division kr. 2.700,00 
  4. division  kr. 1.600,00 
 
Gebyret dækker hele kalenderåret. 

http://www.svoem.dk/billeder/faelles/Værktøjskasse/Tilmeldingsliste.doc
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BANEFORDELING. 
 
Ved alle arrangementer i 4. Division og DM-H Årgangsklassen, grupperne sker banefordelingen i 
2012 for første løb ved lodtrækning i WinGrodan. Der anvendes herefter rullende banefordeling. 
 
I Svømmeligaen og 1. – 3. Division placeres holdene i første løb efter klubbens/startfællesskabets 
samlede placering ud fra det samlede antal og karat af opnåede senior- og juniormedaljer ved det 
nærmest forudgående DM-K. Der anvendes herefter rullende banefordeling. I Årgangsklassen, 
finalen placeres holdene i første løb i henhold til det samlede resultat ved de forudgående DÅM. 
I begge tilfælde er formålet, at de formodet bedste hold i størst muligt omfang svømmer ved siden af 
hinanden. 
 
POINTGIVNING. 
 
Åben Klasse og Årgangsklassen, grupper 

 
Ved alle arrangementer undtagen Årgangsklassen, finalen gives point efter FINA Point Scoring 
beregnet for kortbane.  
 
FINA Point Scoring er beskrevet og tilgængelig på FINA’s hjemmeside. 
 
Er der i pointtabellen ikke opgivet points for den opnåede tid, gælder pointsummen for den nærmest  
langsommere tid. 1/100 sek. medregnes altid ved pointgivningen. 
 
Hvis 2 eller flere hold står lige efter stævnets afslutning, er det holdenes samlede pointsum af 
holdkapper, der er afgørende. 
 
Årgangsklassen, finalen 

 
I Årgangsklassen, finalen anvendes placeringspoint således at, 
 
Nr. 1 = 9 el. 7, nr. 2 = 7 el. 5 … nr. 8 / 6 = 1 
 
Hvis 2 eller flere hold står lige efter stævnets afslutning, er det holdenes samlede pointsum af 
holdkapper der er afgørende. 
 
Ved diskvalifikation eller manglende fremmøde af svømmer eller hold i det oprindelige løb gives 0 
point. Den opnåede tid fra diskvalifikationsløbet anvendes herefter til pointgivning. 
 

 
TIDTAGNING. 
 
Åben Klasse 
I Svømmeligaen samt i 1. Division skal der benyttes el-tidtagning. 

 
Ved alle øvrige arrangementer anvendes el-tidtagning eller manuel tidtagning. 
 
Hvis der anvendes manuel tidtagning i 2. og 3. Division skal der benyttes 1 tidtager pr. bane og 3 
tidtagere på nummer 1 og 2 i hvert heat. Der anvendes de almindelige regler ved 3 ure. 
 
I 4. division skal der benyttes min. 1 tidtager på hver bane. 
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Årgangsklassen 
I finalen skal der benyttes el-tidtagning. 
 
Ved alle øvrige arrangementer anvendes el-tidtagning eller manuel tidtagning. Ved manuel tidtagning 
benyttes min. 1 tidtager på hver bane. 
 
Årgangsklassen samt Åben Klasse 

Resultatlisten skal udfærdiges efter reglerne i supplerende stævnereglement. 
 
Rækkefølgen i mål afgøres i løb med 1 tidtager pr. bane efter dommernes voteringer (se 
supplerende stævnereglement), men såfremt godkendt el-tidtagningsanlæg, backup eller 3 ure pr. 
bane anvendes, er den officielle tid i henhold til ”Supplerende stævnereglement” gældende. Ved 
”dødt løb” gælder FINA’s bestemmelser om, at samme tid giver samme placering. 

 
 
PROGRAM. 
 
Der udsendes ikke løbsprogram til foreningerne inden stævnet. Det udleveres kort tid før hvert  
Stævneafsnits start. 
Lokalarrangører fremsender senest 8 dage før arrangementets afvikling en orientering med praktiske 
oplysninger. 
 

 
PAUSER. 
 
Indenfor det enkelte stævneafsnit der ingen pauser. 

 
 
OFFICIALS. 
 
Åben Klasse 
Det pålægges de deltagende foreninger at stille med: 
 
Svømmeligaen og 1-3. Division:   - tre officials, heraf min. to dommeruddannede       - en tidtager  
          pr. hold pr. stævneafsnit 
 
4. division:     - to officials, heraf min. en dommeruddannede       - en tidtager   
         pr. hold pr. stævneafsnit 
 
 
Årgangsklasse 
Det pålægges de deltagende foreninger at stille med: 
 
 Finalen      - fire officials, heraf min. tre dommeruddannede 
          pr. hold pr. stævneafsnit 
 

Grupperne:     - to officials, heraf min. en dommeruddannede       - en tidtager   
         pr. hold pr. stævneafsnit 
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Årgangsklasse samt Åben Klasse 
Lokalarrangøren kan dog selv beslutte, hvor mange officialposter man ønsker besat af de 
deltagende hold. Poster besat af Dansk Svømmeunion, kan ikke ændres af lokalarrangøren. 
 
Navne samt uddannelse (=gennemførte moduler) på officials, skal sammen med 
tilmeldingslisten, fremsendes til den lokale kontaktperson for mesterskabet senest ved udløb af 
tilmeldingsfristen. 
 
De deltagende hold vil af lokalarrangøren modtage besked, hvis enkelte officials ikke skal benyttes. 
 
Såfremt der ikke bliver fremsendt navne på officials betids, vil foreningen blive kontaktet om den/de  
manglende officials.  
Såfremt der ikke stilles officials, idømmes foreningen en bøde på kr. 1.000,- pr. manglende official pr. 
dag. 
 
Bøde tilfalder lokalarrangøren såfremt denne sørger for afløser(e).  
 

 
SPECIELLE REGLER. 
Bliver en svømmer bortvist fra start, regnes dette ikke som en diskvalifikation, og der kan derfor ikke  
svømmes diskvalifikationsløb. 
 
En svømmer som opgiver sit løb, regnes heller ikke som en diskvalifikation og der kan derfor ikke  
svømmes diskvalifikationsløb. 
 
 

DISKVALIFIKATION. 
Ved diskvalifikation i DM for Hold – Åben Klasse og Årgangsklassen holdes der specielle 
diskvalifikationsløb, der svømmes 10 minutter efter de ordinære løb. Kun samme svømmeart og 
distance i hvert løb. Ingen diskvalificeret svømmer kan på ny svømme samme løb, ligesom en 
svømmer, der har svømmet det pågældende løb, ikke kan svømme det igen. Reglerne om 
maksimalt antal starter pr. svømmer skal overholdes, inklusive starterne i diskvalifikationsløbene. 
Ved diskvalifikation i holdkapløb kan den svømmer som blev diskvalificeret, ikke deltage i 
diskvalifikationsløbet. I diskvalifikationsløb kan der ikke foretages omsvømning. 
 
Bemærk: Der kan kun svømmes diskvalifikationsløb for diskvalifikation i de ordinære løb. 
   Bortvisning fra start, manglende fuldførelse af løb og tekniske fejl som f.eks. anvendelse  
   af ikke tilladt badetøj, anvendelse af mere end et sæt badetøj samt tapening giver  
   således ikke adgang til diskvalifikation.  
   Ved ny diskvalifikation kan der ikke svømmes endnu et diskvalifikationsløb. 
 
Bemærk: Diskvalifikationsløb skal fremgå særskilt af resultatlisten. 
 
Bemærk: Et diskvalifikationsløb i holdkap er samme løb, som det oprindelige. Kun den svømmer,  
   der blev diskvalificeret, skal skiftes ud på samme plads. De øvrige 3 skal svømme igen,  
   uden at det tæller med i antal tilladte starter. 
 
 

ANSVAR. 
Foreningerne er selv ansvarlige for eventuelle skader, der bliver forvoldt af deres deltagere ved DM 
for Hold. 
Den enkelte klub er selv ansvarlig for egne svømmere. 
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DANSKE MESTERSKABER FOR HOLD - AFVIKLING 
 

ÅBEN KLASSE - SVØMMELIGAEN & 1. - 3. DIVISION: 

 

Afvikles over 4 stævneafsnit normalt i uge 14. 
 

1. afsnit: lørdag tidligst klokken 09.30 

2. afsnit: lørdag – min. 6 timer efter 1. afsnits start 

3. afsnit: søndag tidligst klokken 09.30 

4. afsnit: søndag – min. 6 timer efter 3. afsnits start 

 

 

De anførte klokkeslæt kan ændres efter aftale med sagsbehandleren 
 
 
Individuelt: Der stilles med 2 forskellige svømmere pr. løb. 

 Hver svømmer kan maksimalt stille op i 4 løb. 
 

Holdkapper: Der stilles et hold pr. holdkapløb. 
 Hver svømmer kan maksimalt stille op i 2 holdkapløb. 
 

Der vil være et minimumsbehov på 9 svømmere af hvert køn hvis alle løb svømmes. 
Det samlede hold inkl. reserver kan højest bestå af 26 svømmere. 
 

ÅBEN KLASSE – 4. DIVISION: 

 

Afvikles over ét stævne med 4 stævneafsnit normalt i uge 14. 
Afvikles i geografisk opdelte puljer. 
  
 

1. afsnit: lørdag tidligst klokken 10.00 

2. afsnit: lørdag tidligst klokken 14.00 

3. afsnit: søndag klokken 10.00 

4. afsnit: søndag tidligst klokken 14.00 

 

 
De anførte klokkeslæt kan ændres efter aftale med sagsbehandleren. 
 
 
Individuelt: Der stilles med 1 svømmer pr. løb. 

 Hver svømmer kan maksimalt stille op i 4 løb. 
 
Holdkapper: Der stilles et hold pr. holdkapløb. 

 Hver svømmer kan maksimalt stille op i 3 holdkapløb. 
 

Der vil være et minimumsbehov på 5 svømmere af hvert køn, hvis alle løb svømmes. 
Det samlede hold inkl. reserver kan højest bestå af 26 svømmere. 
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DANSKE MESTERSKABER FOR HOLD - AFVIKLING 
 

ÅRGANGSKLASSEN : 
 

Afvikles over ét stævne med 4 stævneafsnit i uge 5. 
 
 

1. afsnit: lørdag tidligst klokken 10.00 

2. afsnit: lørdag tidligst klokken 14.00 

3. afsnit: søndag klokken 10.00 

4. afsnit: søndag tidligst klokken 14.00 

 

 

 

De anførte klokkeslæt kan ændres efter aftale med sagsbehandleren. 
 
Individuelt: Der stilles med 1 svømmer pr. løb. 

 Hver svømmer kan ved maksimalt stille op i 4 løb. 
 
Holdkapper:           Der stilles 1 hold pr. holdkapløb. 

                            Hver svømmer kan maksimalt stille op i 3 holdkapløb. 
 
Der vil være et minimumsbehov på 5 svømmere af hvert køn, hvis alle løb svømmes. 
Det samlede hold inkl. reserver kan højest bestå af 22 svømmere. 
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KVALIFIKATION  TIL  EFTERFØLGENDE  ÅR 

 
 
Svømmeligaen 

De 6 bedste hold deltager næste år i Svømmeligaen. Dog vil en forening eller startfællesskab 
højst kunne have ét hold i Svømmeligaen. 

De 3 sidste hold deltager normalt næste år i 1. division. Da der i 2012 kun deltager 8 hold i 
Svømmeligaen, vil kun de 2 sidste hold placeres i 1. Division i 2013. 
 
 
 
1. Division 

De 3 bedste hold deltager næste år i Svømmeligaen. Dog vil en forening eller startfællesskab 
højst kunne have ét hold i Svømmeligaen. 

De 3 sidste hold deltager normalt næste år i 2. division. Da der i 2012 kun deltager 8 hold i 
Svømmeligaen, vil kun de 2 sidste hold placeres i 2. Division i 2013. 
 
 
 
2. Division 

De 3 bedste hold deltager næste år i 1. division. 

De 3 sidste hold deltager normalt det næste år i 3. division. Da der i 2012 kun deltager 8 hold i 
Svømmeligaen, vil kun de 2 sidste hold placeres i 3. Division i 2013. 
 
 
 
3. Division 
De 3 bedste hold deltager næste år i 2. division. 

De 3 sidste hold deltager normalt det næste år i 4. division. Da der i 2012 kun deltager 8 hold i 
Svømmeligaen og kun 8 hold i 3. division, vil kun det sidste hold placeres i 4. Division i 2013. 
 
 
 
 
4. Division 
De 3 bedste hold deltager i 3. division i 2013.  

De resterende hold deltager i 4. division i 2013. 
 
 
Årgangsklassen 

I 2013 fordeles holdene på baggrund af resultater i 2012 fra den yngste årgangsgruppe ved DÅM-
L gruppe 1 samt alle svømmere ved DÅM gruppe 2. De 6 / 8 bedst placerede hold samles i én 
finalegruppe. De resterende hold placeres i grupper. 
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PROGRAM 
 

 
SVØMMELIGAEN & 1.-4. DIVISION & ÅRGANGSKLASSEN 

 
 
 

1. AFSNIT: 

 
   1) 100 m fri   herrer 
   2) 100 m fri   damer 
   3) 200 m individuel medley herrer 
   4) 200 m individuel medley damer 
   5) 50 m rygsvømning  herrer 
   6) 50 m rygsvømning  damer 
   7) 400 m fri   herrer 
   8) 400 m fri   damer 
   9) 4 x 100 m holdmedley  herrer 
  10) 4 x 100 m holdmedley  damer 
  
 
 
2. AFSNIT: 
 

  11) 100 m rygsvømning  herrer 
  12)  100 m rygsvømning  damer 
  13) 200 m brystsvømning  herrer 
  14)          200 m brystsvømning   damer 
  15)          50 m butterfly   herrer 
  16) 50 m butterfly   damer 
  17) 200 m fri   herrer 
  18) 200 m fri   damer 
  19) 100 m individuel medley herrer 
  20) 100 m individuel medley damer 
 
 
3. AFSNIT: 

 
  21) 100 m butterfly   herrer 
  22) 100 m butterfly   damer 
  23) 400 m individuel medley herrer 
  24) 400 m individuel medley damer 
  25) 50 m brystsvømning  herrer 
  26) 50 m brystsvømning  damer 
  27) 200 m rygsvømning  herrer 
  28) 200 m rygsvømning  damer 
  29) 4 x 200 fri   herrer 
  30) 4 x 200 fri   damer 
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PROGRAM 
 
 
 
4. AFSNIT: 
 

  31) 100 m brystsvømning  herrer 
  32) 100 m brystsvømning  damer 
  33) 200 m butterfly   herrer 
  34) 200 m butterfly   damer 
  35) 50 m fri    herrer 
  36) 50 m fri    damer 
  37) 1500 m fri   herrer 
  38) 800 m fri   damer 
  39) 4 x 100 m fri   herrer 
  40) 4 x 100 m fri   damer 
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DM FOR HOLD – ÅRGANGSKLASSEN 

4. og 5. februar 2012 
 
 

FINALEN 
 

 

 
 
STED:   Glostrup Fritidscenter & Svømmehal, Christiansvej 2, 2600  Glostrup 

 
TID:           Lørdag den 4. februar klokken 12.00 og klokken 16.00. 

    Søndag den 5. februar klokken 12.00 og klokken 16.00. 
 
OVERDOMMER: Bjørn Brander, Dansk Svømmeunion. 
    Finn Larsen, Dansk Svømmeunion. 

 
STARTER:  Jens-Chr. Iversen, Dansk Svømmeunion. 

 
Tilmelding med forventet deltagerantal samt navne og uddannelse på officials, skal være 
kontaktpersonen i hænde senest den 11. januar 2012. 
 
DELTAGERE:  GI40/Hermes, Gentofte, KVIK Kastrup, Sigma NS, VAT CPH og Triton. 
 
 
KONTAKTPERSON: Søren Dolleris 

    E-mail: soren@vat.dk 
 

    WEB: http://www.vat.dk/ 
 
 
Tilmeldinger og anmeldelser sendes til: 
 
    John Erichsen 

    E-mail: john@vat.dk 
 
 
  

mailto:soren@vat.dk
http://www.vat.dk/
mailto:john@vat.dk
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DM FOR HOLD – ÅRGANGSKLASSEN 

4. og 5. februar 2012 
 
 

GRUPPERNE 

  
 

GRUPPE  1 GRUPPE  2 

Roskilde Triton-Vejle 

STO 10 Delta Swim 

Nyborg Haderslev 

Gladsaxe Lyseng IF 

Ringe Horsens 

Hillerød Kolding 

GTI Aalborg 

Vest Brøndby Odder 

Swim Team Vestsjælland AGF 

 Swim Team Midtjylland 

 Skovbakken 

 Silkeborg 

 
 
Arrangører 
 

Sted:  
Nyborg Badeland 
Storebæltsvej 13 
5800  Nyborg 
 
Stævnestart: 

Lørdag kl. 12.00 og tidligst kl. 16.00 
Søndag kl. 10.00 og tidligst kl. 14.00 
 
Indsvømning: 

2 timer før hvert stævneafsnit 
 
 
Kontaktperson: 

Tina B. Carr 
Christianslundsvej 86 
5600 Nyborg 
Tlf.: 65 30 33 77 eller 25 19 04 00 
E-mail: tinabcarr@gmail.com 
 
Overdommer: 
Lars M. Frederiksen & Peter Stougaard 
 
Starter: 

Hanne Stevnsborg 

Sted:  
Hjortebrohallen 
Kløvermarken 2 
6100  Haderslev 
 
Stævnestart: 

Lørdag kl. 12.00 og kl. 17.30 
Søndag kl. 10.00 og kl. 16.00 
 
Indsvømning: 

2 timer før hvert stævneafsnit 
 
 
Kontaktperson: 

Ulla Jensen 
 
E-mail: ulla.t.jensen@hotmail.com 
 
 
 
Overdommer: 
Ejvind Christensen & Per Kirkegaard 
 
Starter: 

Flemming Skyggelund 

 

mailto:tinabcarr@gmail.com
mailto:ulla.t.jensen@hotmail.com
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DM FOR HOLD – ÅBEN KLASSE 
 
 

SVØMMELIGAEN 
 

STED:   Svømmestadion Danmark, Gl. Vardevej 60, 6700  Esbjerg 

 
TID:           Lørdag den 31. marts klokken 10.00 og klokken 16.00. 

    Søndag den 1. april klokken 10.00 og klokken 16.00. 
 
OVERDOMMERE: Charlotte Kert og Søren Voller, Dansk Svømmeunion. 
 
STARTER:  Per Dideriksen, Dansk Svømmeunion. 
 
Tilmelding med forventet deltagerantal samt navne og uddannelse på officials, skal være 
kontaktpersonen i hænde senest den 7. marts 2012. 
 
DELTAGERE:  Elite Svøm Esbjerg 1, VAT CPH 1, Farum, Aalborg, KVIK Kastrup, 

 Køge, Swim Team Midtjylland 1 og Sigma NS 1. GI40/Hermes 1 er flyttet til 4.  
 division som konsekvens af afgørelse truffet af DIF’s Appeludvalg. 
 
KONTAKTPERSON: Per Lauridsen 
 
    E-mail : per1607@gmail.com 
     Tlf.:   30 16 66 22  
 

   WEB: http://www.swimteamesbjerg.dk 
 
 
 

1. DIVISION 

 
STED:   Jyllingehallen, Planetvej 35, 4040  Jyllinge 
 
TID:           Lørdag den 31. marts klokken 10.00 og klokken 16.00. 
    Søndag den 1. april klokken 10.00 og klokken 16.00. 
 
OVERDOMMER: Bjørn Brander, Dansk Svømmeunion. 

     
STARTER:  Peter Stougaard, Dansk Svømmeunion. 

     
Tilmelding med forventet deltagerantal samt navne og uddannelse på officials, skal være 
kontaktpersonen i hænde senest den 7. marts 2012. 
 
DELTAGERE: Lyngby, AGF 1, STO 10, Gladsaxe, A6, Vest Brøndby, Triton,  
                          Elite Svøm Esbjerg 2 og Hillerød.  
 
KONTAKTPERSON:  Susanne Langhorn 

     Tlf.:   20 80 83 65  
     E-mail :  s.langhorn@email.dk 

 WEB: http://www.a6-swim.dk/ 
 

 
  

mailto:per1607@gmail.com
http://www.swimteamesbjerg.dk/
mailto:s.langhorn@email.dk
http://www.a6-swim.dk/
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DM FOR HOLD – Åben KLASSE 
 

2. DIVISION 

 
STED:   Helsingør Svømmehal, Borgm. P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør 
 
TID:           Lørdag den 31. marts klokken 10.00 og klokken 16.00. 
    Søndag den 1. april klokken 10.00 og klokken 16.00. 
 
OVERDOMMER: Claus V. Sørensen, Dansk Svømmeunion. 

     
STARTER:  Jens-Chr. Iversen, Dansk Svømmeunion. 

  
Tilmelding med forventet deltagerantal samt navne og uddannelse på officials, skal være 
kontaktpersonen i hænde senest den 7. marts 2012. 
 
DELTAGERE: GTI, Helsingør, Silkeborg, Gentofte 1, Holstebro, USG 1, Hørsholm, Søllerød 

Svømmeklub og Frederikssund. 
 
KONTAKTPERSON:  Jacob Zachariasen 

     Tlf.: 29 99 29 50 
     E-mail :  jacob.zachariasen@hotmail.com 
     WEB:  http://www.svommeklubben.dk/ 
 
 
 

3. DIVISION 

 
STED:   Slagelse Svømmehal, Antvorskov Allé 133, 4200 Slagelse 
 
TID:           Lørdag den 31. marts klokken 11.00 og klokken 17.00. 
    Søndag den 1. april klokken 11.00 og klokken 17.00. 
 
OVERDOMMER: Hanne Stevnsborg, Dansk Svømmeunion. 

     
STARTER:  Lene Madegaard, Dansk Svømmeunion. 

 
Tilmelding med forventet deltagerantal samt navne og uddannelse på officials, skal være 
kontaktpersonen i hænde senest den 7. marts 2012. 
 
DELTAGERE: Hvidovre, VAT CPH 2, Ringsted, Haderslev, Triton-Vejle, Viborg 1, 

  Holbæk og Swim Team Vestsjælland. Helsinge afmeldt den 20. februar 2012. 
 
 
KONTAKTPERSON:  Peter Tingsgaard 
     Tlf.:  25 31 00 13 

    E-mail :  ptingsgaard@dadlnet.dk 
    WEB: http://www.slagelseswim2.dk 
 
 
 
 
  

mailto:jacob.zachariasen@hotmail.com
http://www.svommeklubben.dk/
mailto:ptingsgaard@dadlnet.dk
http://www.slagelseswim2.dk/
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DM FOR HOLD – 4. DIVISION 
 

GRUPPE  VEST GRUPPE  ØST 

Ringe Swim Team Taastrup 

Swim Team Midtjylland 2 USG 2 

S68 Hjørring Roskilde 

AGF 2 GI40/Hermes 1 

Aarhus 1900 Vordingborg 

Erritsø Nyborg 

Neptun Randers GI40/Hermes 2 

Bjerre Herred Svømmeklub LF Swim 

Tempo Sigma NS 2 

Grindsted Odsherred Svømmeklub 

Viborg 2 Haslev Svømmeklub 

Swim Team Sønderjylland Glostrup Svømmeklub 

Triton-Vejle 2  

 
Arrangører 
 

Tid: 
Lørdag den 31. marts kl. 10.00 og tidligst kl. 
14.00 
Søndag den 1. april kl. 10.00 og tidligst kl. 14.00 
 
Sted: 

Lørdag 
Snejbjerghallen 
Skolesvinget 3 
7400 Herning 
 
Søndag 

Herning Svømmehal 

Brændgårdvej  20 
7400 Herning  
 
Kontaktperson: 

Lars Ole Jespersen 

tlf: 40 50 47 34 

E-mail: loj@fibermail.dk 
 
Tilmelding: 
Frans Færge 

tlf. 28 11 94 70 
E-mail: fransfaerge@yahoo.dk 
 
Overdommere: 
Flemming Skyggelund 
Svend Sander 
 
Starter: 
John Petersen 

Tid: 
Lørdag den 31. marts kl. 10.00 og kl. 15.00 
Søndag den 1. april kl. 10.00 og kl. 15.00 
 
 
Sted: 

Svømmecenter Falster 
Kringelborg Allé 7 
4800  Nykøbing F 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson: 
Inge Hansen 
Mail: naestformand@sydswim.dk 
 
 
Tilmelding: 

Lars Hansen 
Mail: toftegaard@hansen.mail.dk 
 
 
 
Overdommer: 

Lars Tang Veje 
 
Starter: 
Henriette S. Jensen 

 

mailto:loj@fibermail.dk
mailto:fransfaerge@yahoo.dk
mailto:naestformand@sydswim.dk
mailto:toftegaard@hansen.mail.dk
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DM FOR HOLD – 2013 
 
DM for Hold – Åben Klasse afvikles over én week end, normalt uge 14. Afviklingsdatoerne i 

2013 er endnu ikke endelig fastlagt. 
 
DM for Hold – Årgangsklasse afvikles over én week end, normalt uge 5. Afviklingsdatoerne i 
2013 er den 2. og 3. februar. 
 
 
 
 
TIL- OG AFMELDING SAMT ANSØGNING OM AT VÆRE ARRANGØR 
 
Til- og afmelding til DM for Hold – Åben Klasse skal ske senest den 1. januar 2013 og til DM 
for Hold – Årgangsklasse skal ske senest den 1. oktober 2012 
 
Ansøgninger om at være arrangør i 2013 for DM for Hold – Åben Klasse og Årgangsklasse skal 
være den ansvarlige for DM-H i hænde senest den 20. april 2012. 

 
Ansøgninger sendes til: 
 
 

Lise Møller 
Johannes V. Jensens Allé 18 

2000  Frederiksberg 
Tlf.: 36 45 71 60 eller 20 13 71 60 

E-mail:  lise.m@dadlnet.dk 
 
 
 

 

mailto:lise.m@dadlnet.dk

