
Fra K-Udvalget       Helsinge d. 8. november 2012. 
 

Mesterskabs info! 
 

- Mesterskaber er stævner, man kun kan deltage i, hvis man har opnået en given kravtid. 
- Kravtiderne kan findes på Helsinge svømmeklubs hjemmeside. 

- Nogle mesterskaber er kun for bestemte årgange, så selvom man har kravtiden, kan man kun 

deltage, hvis man er den rigtige årgang. 

- Andre mesterskaber er åbne, her gælder kun kravtiden. 

- Kravtider kan opnås ved alle korrekt anmeldte stævner, som eksempel Ministævner, 

klubmesterskaber, og invitationsstævner (Hillerød Cup, Kronborg Open m.v.)  

 

Når svømmerne opnår kravtider til MESTERSKABER, er det udtryk for at de er ved at blive meget 

dygtige.  

 

Mesterskaberne: 

Regions mesterskab (ÅM), Øst årgangsmesterskab, Danske årgangsmesterskaber (DÅM), DM/DJM  

 

Helsinge Svømmeklub ønsker at så mange svømmere som muligt, får mulighed for at deltage i de 

MESTERSKABER, de har kvalificeret sig til, da det ofte er det mål, svømmerne har haft med de 

mange timers træning, de har haft uge efter uge, over en sæson. 

 

MEN! Deltagelse i diverse mesterskaber, kræver ikke kun noget af svømmerne, de kan kun deltage, 

med stor hjælp fra deres forældre eller andre pårørende. 

 

- Der skal stilles med OFFICIALS til de fleste stævne afsnit, afhængig af hvor mange starter 

klubbens svømmere har til sammen. Eksempelvis, har de 15 starter el. flere, skal der stilles 

med 1 official til alle stævneafsnit. Til DM, og enkelte andre mesterskaber, skal dette være en 

dommeruddannet. Ved 20 starter el. flere, skal der stilles med 2 officials, en tidtager og en 

dommeruddannet. (yderligere info findes i MESTERSKABSFOLDEREN, side 8, på Dansk 

Svømmeunions hjemmeside). Hvis der ikke stilles med korrekt antal officials, pålægges 

klubben en bøde af Dansk Svømmeunion. 
- Alle forældre har mulighed, via klubben at uddanne sig til disse poster, der er ingen 

egenbetaling, man skal bare afsætte en aften eller en dag til hvert kursusmodul. 
- Der skal være en HOLDLEDER, som kan hjælpe træneren og svømmerne. 

 

- Ved MESTERSKABER tæt på Helsinge, skal der sørges for kørsel til og fra stævnet 

 

- Ved MESTERSKABER, som kræver overnatning, skal der sørges for logi, mad, transport m.v. 

 

Det er forældrene til de svømmere, der skal deltage i MESTERSKABET, der sammen, har ansvaret 

for at alle poster til et stævne bliver besat.  

 

Ønsker nogle forældre ikke at deltage, kan det få den konsekvens at svømmeren ikke kan deltage i 

mesterskabet. 


