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DANSKE OPEN MASTERS KORTBANE 2022 
 

DEN 12. – 13. marts 2022 
 

Birkerød Idrætscenter, svømmehal 
 

Bistrupvej 1, 3460 Birkerød 
 
Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. 
 
DELTAGELSE: 
 
Mesterskabet er åbent for masterssvømmere, som er/fylder 25 år i det kalenderår hvor mesterska-
bet afholdes og præmasterssvømmere, som er/fylder 20 år i det kalenderår hvor mesterskabet af-
holdes. 
 
Mesterskabet er åbent for alle medlemmer af en forening under Dansk Svømmeunion, som opfyl-
der ovenstående alderskrav. Medlemmer, der har haft ophold i Danmark i mindst 3 måneders forud 
for mesterskabet kan uanset statsborgerskab erhverve medalje ved mesterskabet, såfremt alders-
krav er opfyldt.  
 
Mesterskabet er ligeledes åbent for svømmere, som repræsenterer en udenlandsk forening under 
det respektive nationale svømmeforbund, såfremt alderskrav er opfyldt. Disse kan dog ikke er-
hverve medaljer, men vil i stedet modtage en mindre præmie i det tilfælde, at de placerer sig i top 
tre. 
 
ALDERSGRUPPER: 
 
Individuelle løb afvikles i følgende aldersgrupper: 
 
Gruppe  A-  20-24 år (præmasters) 
 A  25-29 år  G  55-59 år  M  85-89 år 
 B  30-34 år  H  60-64 år  N  90-94 år 
 C  35-39 år  I  65-69 år  O  95-99 år 
 D  40-44 år  J  70-74 år  P  100 - år 
 E  45-49 år  K  75-79 år 
 F  50-54 år  L  80-84 år 
 
Aldersgrupperne i holdkapløb er som følger: 
 
Premasters A-  80-96 år  D  200-239 år 
 A  100-119 år  E  240-279 år 
 B  120-159 år  F  280-319 år 
 C  160-199 år G  320- år 
 
Holdkapper grupperes på baggrund af den samlede (summerede) alder af deltagerne på holdet.  
 

 
 
 
 

 

https://www.svoem.org/_files/_database/database105/Eventbestemmelser_svoemning.pdf
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LØBSPROGRAM OG AFVIKLING: 
 
Mesterskabet afvikles på kortbane (25 m). Stævnet afvikles ikke med flyvende starter. 
 
Samtlige løb afvikles med direkte finale. Alle tilmeldte svømmere og hold seedes på baggrund af 
tilmeldingstid uden hensyntagen til aldersgruppe.  
 
Der kåres en dansk mastersmester i hver af aldersgrupperne i alle individuelle discipliner og en 
dansk mastersmester i hver af aldersgrupperne for holdkapløb i alle holdkapløb. 
 
En præmastersholdkap defineres som en holdkap hvor deltagerne alle er præmasters – altså alle 
fylder mindst 20 og højst 24 år i kalenderåret.  
Mastersvømmere kan derfor ikke deltage i præmastersholdkapper og omvendt. 
 
 
1. Afsnit: Lørdag den 12. marts, kl. 10.00, indsvøm kl. 08.30 
 
Holdkapkort til 1. afsnit afleveres senest kl. 08.30 
 
1  4 x 200 m fri svømning  Mix 
2  50 m brystsvømning  Herrer 
3  50 m brystsvømning  Damer 
4  200 m indv. medley  Herrer 
5  200 m indv. medley  Damer 
6  100 m rygsvømning  Herrer 
7  100 m rygsvømning  Damer 
8  50 m fri svømning   Herrer 
9  50 m fri svømning   Damer 
10  200 m butterfly   Herrer 
11  200 m butterfly   Damer 
12  4x100 m fri svømning  Herrer 
13  4x100 m fri svømning  Damer 
 
2. Afsnit: Lørdag den 12. marts, kl. 15.00, indsvøm kl. 13.30 
 
Holdkapkort til 2. afsnit afleveres senest kl. 13.30 
 
14  200 m fri svømning  Damer 
15  200 m fri svømning   Herrer 
16  100 m brystsvømning  Damer 
17  100 m brystsvømning  Herrer 
18  50 m rygsvømning   Damer 
19  50 m rygsvømning   Herrer 
20  100 m butterfly   Damer 
21  100 m butterfly   Herrer 
22  4 x 100 m medley   Damer 
23  4 x 100 m medley   Herrer 
24  1500 m fri svømning  Damer 
25  1500 m fri svømning  Herrer 
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3. Afsnit: Søndag den 13. marts, kl. 10.00, indsvøm kl. 08.30 
 
Holdkapkort til 3. afsnit afleveres senest kl. 08.30 
 
26  100 m fri svømning  Herrer 
27  100 m fri svømning  Damer 
28  200 m rygsvømning  Herrer 
29  200 m rygsvømning  Damer 
30  200 m brystsvømning  Herrer 
31  200 m brystsvømning  Damer 
32  50 m butterfly   Herrer 
33  50 m butterfly   Damer 
34  100 m indv. medley  Herrer  
35  100 m indv. medley  Damer  
36  4x50 m medley   Herrer 
37  4x50 m medley   Damer 
38  400 m fri svømning  Herrer 
39  400 m fri svømning  Damer 
 
ANMELDELSE: 
 
Tilmeldingstider skal angives ved anmeldelse. Har svømmeren en official tid registreret (i Svøm-
metider) i perioden fra 1. januar 2021 og frem til anmeldelsesfristen angives bedste tid i perioden 
som tilmeldingstid. I modsat fald estimeres en tilmeldingstid, som angives ved tilmelding. Der kan 
frit omregnes i henhold til gældende omregningstabel. 
 
Bemærk venligst, at man ikke kan stille op på flere hold i samme løb. Hold, der deltager i mix-hold-
kapper består af 2 damer og 2 herrer. 
 
Holdkapper anmeldes med angivelse af navne på formodede deltagende svømmere, alder (pr. 31. 
december) og evt. officielle tider på disse. Kun tider registreret i Svømmetider som enten individu-
elle tider eller tider på holdkapture inden for perioden fra 1. januar 2021 og frem til anmeldelsesfri-
sten kan anvendes i forbindelse med anmeldelse af holdkapper. Findes der ikke en officiel tid in-
den for ovenstående periode anmeldes holdkappen i en nultid. Navnene angivet i tilmelding af en 
holdkap erstatter ikke holdkapkort med navnene på de svømmere, der skal deltage i holdkapper. 
Holdkapkort skal således fortsat afleveres til selve arrangementet i henhold til gældende regle-
ment. 
 

AFMELDING OG AFLEVERING AF HOLDKAPKORT: 
 
Afmeldinger til alle løb og aflevering af holdkapkort, skal være afleveret senest 1½ time før stæv-
neafsnittets start. 
 
Det betragtes som en efteranmeldelse, hvis et hold efter startlistens offentliggørelse og indtil 1½ 
time før stævnestart ændrer holdsammensætningen således, at holdets aldersgruppe ændres. 
 
Manglende afmelding, samt for sen aflevering af holdkapkort, medfører en bøde til klubben på 6 

gange eventgebyret for individuelle løb og 4 gange eventgebyret for holdkapper. 

 
EVENTGEBYR: 
 
Eventgebyret er i individuelle løb kr. 109,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret 219,00 kr. pr. 
anmeldt start. Eventgebyret opkræves, uanset at svømmer/hold afmeldes eller ikke møder til start. 
 



 

Side 4 af 4 
 

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.  
 
ANMELDELSESFRIST: 
 
Anmeldelsesfristen er onsdag den 16. februar 2022. Denne dato skal anmeldelserne være indført i 
Svømmetider senest kl. 23.59 eller alternativt fremsendt direkte til stævnekoordinatoren pr. e-mail 
evt. vedhæftet en tilmeldingsfil til direkte indlæsning i WinGrodan. 
 
KLUBBERNES OFFICIALS: 
 
Alle deltagende danske klubber skal stille med officials i henhold til følgende retningslinjer: 
 

• Ved mellem 1 og 10 tilmeldte starter pålægges den enkelte klub at stille med 1 official i mindst 
ét stævneafsnit. 

• Ved mellem 10 og 19 tilmeldte starter pålægges den enkelte klub at stille med 1 official ved 
alle mesterskabets stævneafsnit. 

• Ved mellem 20 og 49 tilmeldte starter pålægges den enkelte klub at stille med 1 official med 
modul 2 (Dommeruddannet) ved alle mesterskabets stævneafsnit. 

• Ved 50 tilmeldte starter eller derover pålægges den enkelte klub at stille med 1 official med 
modul 2 (Dommeruddannet) og 1 official med modul 1 (Tidtagerkursus) ved alle mesterska-
bets stævneafsnit. 

 
Officials kan være aktive deltagere i det eller de stævneafsnit, de ikke fungerer som officials.  
 
Officials tilmeldes via Svømmetider eller alternativt via e-mail direkte til stævnekoordinatoren inden 
tilmeldingsfristens udløb. 
 
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. 
 
Official skal selv medbringe hvid official T-shirt. 
 

STÆVNEKOORDINATOR: 
 
Mads Gjerløv, tlf: 42 53 42 58, E-mail: mkgjerlov@gmail.com 
 
 
DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
 
Overdommere: 
 
Lars Tang Veje, tlf: 53 53 62 05, E-mail: ellebaek@sport.dk  
Jens Ellebæk, tlf: 26 17 78 75, E-mail: larstveje@gmail.com 
 
Startere: 
 
? 
 
 
LOKAL KONTAKTPERSON: 
 
Mette Klitvang, tlf: 40 44 30 23, E-mail: sigmastaevner@gmail.com 


