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 Regler for Nordsjællands Mini 

 2016/2017 

 
Nordsjællands Mini er et samarbejde mellem klubberne fra Allerød, Birkerød, Farum, A6 (Jyllinge, 
Slangerup, Ølstykke/Laksen), Helsinge, Hillerød og Frederiksværk. Konceptet består af 6 årlige 
stævner, som på skift afholdes i de forskellige klubber. Stævneplanen planlægges et år frem inden 
sæsonstart.  
 
Formålet med konceptet er at holde nogle korte stævner af maks. 4 timers varighed, som tager 
højde for, at nye og yngre svømmere kan få en god start i deres svømmekarriere. Det forventes, at 
alle de deltagende klubber bakker op om konceptet, så stævnerne forløber som planlagt. 
 
Hvilke svømmere kan deltage 

I sæson 2016/2017 svømmer pigerne og drengene fra årgang 2002 og yngre i Nordsjællands Mini.  
 

En svømmer, der har opnået en sølvnål tid pr. 1. september eller pr. 1. januar, kan efterfølgende 
ikke deltage i Nordsjællands Mini. 
 

Årgangsgrupperne for begge køn  
2002/2003 2004/2005  2006/2007 2008/yngre 

 
Hvor mange løb og i hvilke kan svømmerne deltage i 
Hver svømmer må maks. tilmeldes 2 individuelle løb + 1 holdkap.  
 
Hver klub må maks. stille 2 hold i hver holdkap (dog må A6 stille med 3 hold i hver holdkap). 
Ved mix-holdkap med 4 svømmere pr. hold, må hver klub stille med 4 hold (A6 med 6 hold).  
 
I 200 m løb er det kun svømmere, der kan svømme en tid, der svarer til en flipper nåletid, der kan 
deltage. Trænerne skal kunne stå inde for, at svømmeren kan svømme tiden.  
 
Anmeldelse og resultater til Dansk Svømme Union 
Arrangerende svømmeklub sørger for at anmelde sit stævne til Dansk Svømme Union  
(skal ske inden sæsonstart). 
 
Det er den arrangerende klub, der sørger for at indsende resultatliste til Dansk Svømme Union på 
mailadresse: resultater@svoem.dk, hvilket skal ske inden 24 timer efter stævnets afslutning. 
 
Derudover skal den arrangerende klub sørge for at resultatfil fra WinGrodan og en resultatliste pr. 
aldersgruppe er tilgængelig på svoem.org – også inden for 24 timer. 
 
Før stævnet 
Ca. 5 uger før stævnet sender den arrangerende klub en indbydelse med tidspunkt for 
indsvømning og stævnestart, de aktuelle løb m.v. ud til klubberne. Indbydelsen lægges også op 
under stævnet på svoem.org. 
 
Hver klub får minimum 2 programmer senest 15 minutter før stævnestart. 
 
Tilmelding til stævner 
De deltagende klubber skal tilmelde deres svømmere i en WinGrodan-fil, der sendes til den 
arrangerende klub. Tilmeldinger på svømmere og officials skal være arrangøren i hænde senest  
10 dage før stævnet. Eventuelle eftertilmeldinger skal ske senest kl. 13.00 dagen før stævnet. 

mailto:resultater@svoem.dk


Afmeldinger 
For at undgå unødige tomme baner er det vigtigt at klubberne afmelder svømmere, som på 
forhånd ved, at de alligevel ikke skal svømme. Dette skal ske senest kl. 13.00 dagen før stævnet. 
Det er trænernes ansvar at sørge for, at svømmerne også er bevidste om denne procedure. 
 
Ønsker en klub at melde helt fra til et enkelt stævne, skal dette ske i god tid med udgangspunkt i 
datoerne i stævneplanen – og helst før indbydelsen til stævnet er sendt ud, så det er muligt at 
skrive i indbydelsen, hvor mange officials de andre klubber så skal stille med.  
 
Officials 
Hver klub skal som udgangspunkt stille med 2 officials (A6 stiller med 6 officials), hvoraf 1 (3 for 
A6) skal have modul 2. Husk at anføre officials uddannelse, f.eks. modul 1, 2 eller 3 på tilmeldingen 
til stævnet. 
 
Den arrangerende klub må øge antallet til 3 officials (7 for A6) i indbydelsen, hvis der på forhånd er 
meldt afbud fra en klub. Skulle det ske, at en klub melder fra efter indbydelsen er sendt ud, er det 
klubbernes ansvar i fællesskab at stille ekstra officials. I samarbejdets ånd forventes det, at alle 
klubber er behjælpelige med at udfylde de manglende officialposter. 
 
Indsvømning 
Af hensyn til de yngste svømmere fordeles banerne ved indsvømning efter årgange. De yngste 
årgange svømmer længst mod venstre (bane 1), og de ældste årgange længst mod højre (normalt 
bane 6). Resten af svømmerne placerer sig derimellem. Er der behov for sprintbane i bane 6, 
rykkes de ældste årgange til bane 5. Den arrangerende klub melder proceduren ud over højtalerne 
inden indsvømning. 
 
Holdkap 
Holdkap-kort skal være skrevet inden stævnet og afleveres i reglementeret form og indhold, dvs. i 
det rigtige format, som kan indlæses i WinGrodan. Kortene skal afleveres senest 1 time før 
stævnestart til sekretariatet. Der skal angives estimeret reel tid på svømmernes personlige tid, så 
holdene fordeles mest ligeligt i de forskellige heat. 
 
Før hver holdkap skal der holdes en pause på 5 minutter, så trænerne kan samle tropperne. 
 
Medaljer 
I de individuelle løb uddeles der medaljer til nr. 1, 2 og 3 i alle årgangsgrupperne for henholdsvis 
piger og drenge. I holdkapperne uddeles der medaljer til nr. 1, 2 og 3 hos henholdsvis pigerne og 
drengene – dog ikke ved mix-holdkapper, hvor der kun uddeles medaljer til nr. 1, 2 og 3 blandt alle 
hold. 
 
Ved ens tider uddeles medaljerne efter Finas generelle regler:  
I tilfælde af ens tider i svømning, skal medaljerne fordeles som følger:  
1. plads: 2 guld – ingen sølv, 1 bronze  
2. plads: 1 guld, 2 sølv – ingen bronze  
3. plads: 1 guld, 1 sølv, 2 bronze 
 
Det er kutyme, at de yngste medaljevindere kaldes op først. For at de ikke kommer til at stå bag de 
ældste svømmer, så kaldes svømmerne op af to omgange for hvert løb:  
Først: Årgang 2008/yngre + 2006/2007 
Derefter: Årgang 2004/2005 + 2002/2003 
 
Sigma Swim Birkerød sørger for indkøb af medaljer i denne sæson. Hver klub betaler 1/9 af de 
samlede omkostninger. Evt. underskud fra foregående sæson fordeles også med 1/9 til hver klub.  


