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DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) 
 

DEN 14. – 21. DECEMBER 2020 
 

HELSINGØR SVØMMEHAL 
 

BORGMESTER P. CHRISTENSENS VEJ 14, 3000 HELSINGØR 
 
Særligt vedr. Covid-19-udgave af DM KORTBANE (åben klasse) 
 

Dette nationale event afvikles under hensyntagen til de på afviklingstidspunktet gældende Covid-
19-retningslinjer fra de danske myndigheder og helt specifik følgende retningslinjer gældende for 
idrætten i Danmark: 
 
 Danmarks Idrætsforbunds anbefalinger og vejledninger:  

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona  
 Dansk Svømmeunions Vandsportens Corona-regler, som findes her: 

https://www.svoem.org/Aktuelt/Corona/  
 Dansk Svømmeunions Corona-vejledning til svømmestævner, som findes her:   

https://www.svoem.org/Aktuelt/Corona/  
 
Da dette event afvikles over flere dage, henledes der særlig opmærksomhed på at overnatning og 
bespisning skal foregå på en måde hvor der holdes den påkrævede afstand såvel internt mellem 
klubbens deltagere, som til øvrige klubbers hold og deltagere.  
 
Alle tilmeldte klubber skal i forbindelse med deltagelse udpege en Covid-19-ansvarlig, som vil have 
en række forpligtelser i forbindelse med håndtering af Covid-19-restriktioner herunder evt. smitte-
opsporing under og efter eventet. Disse forpligtelser vil blive yderligere beskrevet i en særlig Co-
vid-19-informationsskrivelse i tilknytning til dette nationale event.  
 
Tilmeldte klubber vil blive kontaktet herom efter tilmeldingsfristen. Klubbens Covid-19-ansvarlige 
behøver ikke være den samme person som klubbens sportslige kontaktperson (som oplyses i 
Svømmetider i forbindelse med tilmelding). 
 
Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. 
 
DELTAGELSE: 
 
DM-K: Åben for alle årgange 
Ungdomsgruppe Damer: Årgang 2003 og 2002 
Ungdomsgruppe Herrer: Årgang 2002 og 2001 
 
  

 
 
 
 

 

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
https://www.svoem.org/Aktuelt/Corona/
https://www.svoem.org/Aktuelt/Corona/
https://www.svoem.org/_files/_database/database105/Eventbestemmelser_svoemning.pdf
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Medaljer i Åben Klasse 
 
Titlen som Danmarksmester i de individuelle løb kan kun erhverves af danske statsborgere, færin-
ger eller grønlændere der er medlem af en svømmeklub under Dansk Svømmeunion. Tilsvarende 
vil medaljerne i de individuelle løb til nr. 2 og 3 også udelukkende kunne erhverves af danske 
statsborgere, færinger eller grønlændere der er medlem af en svømmeklub under Dansk Svømme-
union.  
 
Medaljer i ungdomsgruppen 
 
Alle deltagere der opfylder årgangskravene til ungdomsrækken, kan modtage medaljer i denne 
række. 
 
LØBSPROGRAM/KRAVTIDER: 
 
Mesterskabet afvikles på kortbane (25 m). De angivne kravtider er 25 m tider. Anmeldelse sker ved 
anvendelse af tider fra officielle stævner. Bedste tid inden for kvalifikationsperioden SKAL anven-
des, uanset om den er opnået på kort- eller langbane. Der kan frit omregnes i henhold til gældende 
omregningstabel. 
 
Svømmere med én kravtid kan ønske deltagelse i yderligere to individuelle ekstra løb og svøm-
mere med to kravtider kan ønske deltagelse i yderligere et individuelt ekstra løb. Anmeldelse af de 
ønskede ekstra løb sker via Svømmetider, hvor ekstra løb kan tilmeldes, når svømmeren er til-
meldt i de ordinære løb. Svømmerens deltagelse i ekstraløb sker under hensyntagen til heatbe-
grænsning og anden ekstraordinær deltagerbegrænsning. Svømmere kan dog kun tilmeldes i 
maksimalt ét løb pr dag. 
 
Hvis Svømmetider ikke anvendes, skal oplysninger om svømmerens licensnummer, navn, årgang, 
ønskede ekstra løb i prioriteret rækkefølge med angivelse af bedste opnåede tid(er) samt, om tid 
er opnået på kort- eller langbane inden for kravtidsperioden, oplyses i e-mail, som fremsendes 
særskilt til stævnekoordinatoren. Der kan ønskes ekstra løb i samtlige løb, der er indeholdt i løbs-
programmet.  
 
Der afvikles ikke holdkapper ved denne Covid-19-udgave af mesterskabet 
 
AFMELDING: 
 
Afmeldinger til indledende løb og løb med direkte finale: 
 
Afmeldinger skal være foretaget senest kl. 18.00 dagen før. Afmeldinger kan ske med ”WinGrodan 
Sync” eller pr. mail til: lise.m@dadlnet.dk 
 
 
Afmeldinger til finaler: 
Afmeldinger til finaler skal ske ved mail til: lise.m@dadlnet.dk senest 30 minutter efter resultatlisten 
for det indledende løb i det afsnit, hvori svømmeren har deltaget, er offentliggjort 
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1. Afsnit: Mandag den 14. december kl. 09.30, 
 

Åben Klasse

1 100 m butterfly Damer 1:06,37

Pause

3 200 m indv. Medley Damer 2:27,29

Pause

5 50 m rygsvømning Damer 0:31,10

Pause

7 100 m brystsvømning Damer 1:15,24

Pause

9 400 m fri svømning Damer 4:31,19  
 
2. Afsnit: Mandag den 14. december kl. 17.00 – finaler, 
 

Start Løb Disciplin

1 100 m butterfly Damer B- og A finale

Pause

3 200 m indv. Medley Damer B- og A finale

Pause

5 50 m rygsvømning Damer B- og A finale

Pause

7 100 m brystsvømning Damer B- og A finale

Pause

9 400 m fri svømning Damer B- og A finale  
 
3. Afsnit: Tirsdag den 15. december kl. 09.30, 
 

Åben Klasse

13 200 m butterfly Damer 2:27,42

Pause

15 100 m rygsvømning Damer 1:06,77

Pause

18 50 m fri svømning Damer 0:27,09

Pause

20 1500 m fri svømning Damer 17:58,52  
 
4. Afsnit: Tirsdag den 15. december kl. 17.00 – finaler, 
 

Start Løb Disciplin

13 200 m butterfly Damer B- og A finale

Pause

15 100 m rygsvømning Damer B- og A finale

Pause

20 1500 m fri svømning Damer Bedste heat

Pause

18 50 m fri svømning Damer B- og A finale  
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5. Afsnit: Onsdag den 16. december kl. 09.30, 
 

Åben Klasse

25 200 m fri svømning Damer 2:07,48

Pause

27 400 m indv. Medley Damer 5:15,93

Pause

28 50 m butterfly Damer 0:28,87

Pause

30 200 m brystsvømning Damer 2:44,64  
 
6. Afsnit: Onsdag den 16. december kl. 17.00 – finaler, 
 

Start Løb Disciplin

25 200 m fri svømning Damer B- og A finale

Pause

27 400 m indv. Medley Damer B- og A finale

Pause

28 50 m butterfly Damer B- og A finale

Pause

30 200 m brystsvømning Damer B- og A finale  
 
7. Afsnit: Torsdag den 17. december kl. 09.30, 
 

Åben Klasse

36 100 m indv. Medley Damer 1:07,46

Pause

38 200 m rygsvømning Damer 2:22,31

Pause

40 50 m brystsvømning Damer 0:34,04

Pause

42 100 m fri svømning Damer 0:58,92

Pause

44 800 m fri svømning Damer 9:15,94  
 
8. Afsnit: Torsdag den 17. december kl. 17.00 – finaler, 
 

Start Løb Disciplin

36 100 m indv. Medley Damer B- og A finale

Pause

38 200 m rygsvømning Damer B- og A finale

Pause

40 50 m brystsvømning Damer B- og A finale

Pause

42 100 m fri svømning Damer B- og A finale

Pause

44 800 m fri svømning Damer Bedste heat  
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9. Afsnit: Fredag den 18. december kl. 09.30, 
 

Åben Klasse

2 100 m indv. Medley Herrer 1:01,31

Pause

4 200 m rygsvømning Herrer 2:12,32

Pause

6 50 m brystsvømning Herrer 0:30,64

Pause

8 100 m fri svømning Herrer 0:52,92

Pause

10 800 m fri svømning Herrer 8:43,33  
 
10. Afsnit: Fredag den 18. december kl. 17.00 – finaler, 
 

Start Løb Disciplin

2 100 m indv. Medley Herrer B- og A finale

Pause

4 200 m rygsvømning Herrer B- og A finale

Pause

6 50 m brystsvømning Herrer B- og A finale

Pause

8 100 m fri svømning Herrer B- og A finale

Pause

10 800 m fri svømning Herrer Bedste heat  
 
11. Afsnit: Lørdag den 19. december kl. 09.30, 
 

Åben Klasse

14 200 m fri svømning Herrer 1:57,23

Pause

16 400 m Indv. Medley Herrer 4:41,01

Pause

17 50 m butterfly Herrer 0:26,07

Pause

19 200 m brystsvømning Herrer 2:28,37  
 
12. Afsnit: Lørdag den 19. december kl. 17.00 – finaler, 
 

Start Løb Disciplin

14 200 m fri svømning Herrer B- og A finale

Pause

16 400 m indv. Medley Herrer B- og A finale

Pause

17 50 m butterfly Herrer B- og A finale

Pause

19 200 m brystsvømning Herrer B- og A finale  
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13. Afsnit: Søndag den 20. december kl. 09.30, 
 

Åben Klasse

24 200 m butterfly Herrer 2:17,78

Pause

26 100 m rygsvømning Herrer 1:00,09

Pause

29 50 m fri svømning Herrer 0:24,58

Pause

31 1500 m fri svømning Herrer 16:39,56  
 
14. Afsnit: Søndag den 20. december kl. 17.00 – finaler, 
 

Start Løb Disciplin

24 200 m butterfly Herrer B- og A finale

Pause

26 100 m rygsvømning Herrer B- og A finale

Pause

31 1500 m fri svømning Herrer Bedste heat

Pause

29 50 m fri svømning Herrer B- og A finale  
 
15. Afsnit: Mandag den 21. december kl. 09.30, 
 

Åben Klasse

35 100 m butterfly Herrer 0:57,81

Pause

37 200 m indv. Medley Herrer 2:14,24

Pause

39 50 m rygsvømning Herrer 0:27,92

Pause

41 100 m brystsvømning Herrer 1:08,56

Pause

43 400 m fri svømning Herrer 4:11,60  
 
16. Afsnit: Mandag den 21. december kl. 17.00 – finaler, 
 

Start Løb Disciplin

35 100 m butterfly Herrer B- og A finale

Pause

37 200 m indv. Medley Herrer B- og A finale

Pause

39 50 m rygsvømning Herrer B- og A finale

Pause

41 100 m brystsvømning Herrer B- og A finale

Pause

43 400 m fri svømning Herrer B- og A finale  
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AFVIKLING: 
 
 Alle individuelle løb på 50 m, 100 m, 200 m og 400 m svømmes med A- og B-finale. Alle fina-

ler afvikles på 8 baner. A-finalen udgøres af de svømmere, der har opnået de otte bedste ti-
der i indledende heats. B-finalen udgøres af de næste otte tider. B-finaler afvikles før A-fina-
ler. Vinderen af A-finalen er Danmarksmester, nr. 2 og 3 i A-finalen tildeles henholdsvis sølv- 
og bronzemedalje. Den hurtigste ungdomssvømmer blandt A-finale deltagerne er Ungdoms-
mester. Den næst hurtigste ungdomssvømmer tildeles sølv og den tredjehurtigste bronze. Så-
fremt der er færre end 3 ungdomssvømmere blandt A-finaledeltagerne, tildeles resterende 
medaljer den/de hurtigste ungdomssvømmere i B-finalen. Såfremt der er mindre end 3 ung-
domssvømmere i A- og B-finalen tilsammen, fordeles den/de resterende medaljer ud fra op-
nåede tid(er) i indledende heat. B-finaler afvikles kun hvis der er flere end 24 deltagere i 
indledende heat. 

 Alle individuelle løb på 800 m og 1500 m svømmes med direkte finale. De formodede langsom-
ste heat afvikles under indledende afsnit, og det formodet hurtigste heat afvikles i finaleafsnit. 
Svømmeren med den opnåede hurtigste tid er Danmarksmester. Svømmerne med anden- og 
tredjehurtigste tid tildeles henholdsvis sølv- og bronzemedalje. Der kåres også en Ungdoms-
mester. 

 Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme tid blandt A- eller B- finaledeltagere, 
afgøres svømmernes indbyrdes placering ved lodtrækning. 

 Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme nr. i rækkefølgen – f.eks. som sidste 
B-finaledeltager og 1. reserve – afgøres svømmernes indbyrdes placering ved omsvømning. 
Hvor det er teknisk muligt følges de almindelige regler for omsvømning.  

 
EVENTGEBYR: 
 
Eventgebyret er i individuelle løb kr. 108,00 pr. anmeldt start. Eventgebyret opkræves, uanset at 
svømmer/hold afmeldes eller ikke møder til start. 
 
Anmeldes sker via Svømmetider eller alternativt ved fremsendelse af tilmeldingsfil til direkte ind-
læsning i WinGrodan til stævnekoordinatoren. Anmeldelser modtaget på anden vis tillægges et ge-
byr på kr. 22,- pr. start.  
 
Såfremt anmeldelse af ekstra løb ikke sker via Svømmetider tillægges der ligeledes et gebyr på kr. 
22,- pr. start. 
 
ANMELDELSE/ANMELDELSESFRIST: 
 
Anmeldelsesfristen er onsdag den 25. november 2020. Denne dato skal anmeldelserne være ind-
ført i Svømmetider senest kl. 23.59 eller alternativt fremsendt direkte til stævnekoordinatoren pr. e-
mail evt. vedhæftet en tilmeldingsfil til direkte indlæsning i WinGrodan. 
 
Der kan anvendes tider fra og med den 1. september 2019. 
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KLUBBERNES OFFICIALS: 
 
Alle deltagende klubber og startfællesskaber skal stille med officials i henhold til følgende retnings-
linjer: 
 

 Foreninger med mindre end 10 starter skal stille 1 official med modul 2 (Dommeruddannet) i 
mindst én dag. 

 Ved 10 tilmeldte starter eller derover pålægges den enkelte forening at stille med 1 official med 
modul 2 (Dommeruddannet) under hele eventen. 

 Ved 50 starter eller derover skal der enten anmeldes 1 official med modul 4 (Ledende tidta-
ger/måldommer) eller 2 official med Modul 2 (Dommeruddannet). 

 Ved 80 starter eller derover skal der enten anmeldes 2 official heraf mindst 1 med modul 4 (Le-
dende tidtager/måldommer) eller 3 official med modul 2 (Dommeruddannet). 

 
Hvis der efter anmeldelsesfristen afmeldes svømmere og antallet af starter derfor reduceres, med-
fører dette ikke ændring i det oprindelige krav om antal og uddannelse af officials. 
 
Ved anmeldelsen af 1 official med modul 4 ved 50 eller flere starter, kan denne anmeldelse ikke 
efterfølgende ændres til 2 officials med modul 2. Tilsvarende kan anmeldelse af 2 officials med 
modul 2 ved 50 eller flere starter, heller ikke efterfølgende ændres til 1 official med modul 4. 
 
Officials tilmeldes via Svømmetider eller alternativt via e-mail direkte til stævnekoordinatoren. 
 
Der udleveres 1 official T-shirt pr dag pr official. 
 
STÆVNEKOORDINATOR 
 
Lise Møller, tlf: 2013 7260, E-mail: lise.m@dadlnet.dk 
 
LOKAL KONTAKTPERSON: 
 
Nikoline Juul Nielsen, E-Mail: njn@plen.ku.dk 
André Thomsen, E-Mail: adt@pwc.dk 
 
  

mailto:njn@plen.ku.dk
mailto:adt@pwc.dk


Side 9 af 9 

 

DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS 14-17. DECEMBER (DAMER): 
 
Overdommere: 
 
Bjørn Mark Brander, tlf: 2280 6775, E-mail: b@brander.it 
(FINA dommer liste nr. 20) 
Lone Lagerbon, tlf: 4240 1545, E-mail: lone.lagerbon@gmail.com 
 
Starter: 
 
Per Kirkeegaard, tlf: 2521 7278, E-mail: pier3.1416@gmail.com 
(FINA starter liste nr. 19) 
 
Speaker: 
 
Anne Nimb, E-mail: anne.nimb@gmail.com 
 
DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS 18.-21. DECEMBER (HERRER: 
 
Overdommere: 
 

Henriette Soelberg Jensen, tlf: 2750 5203, E-mail: henriettesoelberg@gmail.com 

(FINA dommer liste nr. 20) 
Rasmus Hougaard, tlf: 2265 9743, E-mail: dksumsar@gmail.com 
 
Starter: 

Claus Vestergaard Sørensen, tlf: 2923 3226, E-mail: cvsorensen@gmail.com 

(FINA starter liste nr. 19) 
 
Speaker: 
 
Anne Nimb, E-mail: anne.nimb@gmail.com 
 

mailto:b@brander.it
mailto:henriettesoelberg@gmail.com
mailto:cvsorensen@gmail.com

