
 

 

 

DÅM-L Gr 1  

27.-30. juni 2015 

Odense Universitets 

svømmehal 
 

 

 

Information  
 

I samarbejde med Dansk Svømmeunion byder SWIM TEAM ODENSE (STO) velkommen til Danske 

Årgangsmesterskaber på langbane fra den 27 juni til den 30 juni 2015 i Odense Universitets 

svømmehal. 

 

Adresse: Odense Universitets svømmehal 

Campusvej 55 

5230 Odense M 

Web:www.swimteamodense.dk  

 

   

Stævneledere Helga Lilja Eyjólfsdóttir 

 

Klaus Floor 

Telefon: 51288477 

E-mail: helgey@gmail.com 

Telefon: 21494565 

E-mail: kfloor@hotmail.com 

 

E-mail: staevneinfo@swimteamodense.dk 

 

 

 Indkvartering Indkvartering foregår på Rosengårdsskolen, Stærmosegårdsvej 51, 5230 

Odense M. Bagage kan afleveres på skolen lørdag den 27 juni fra kl 8.00. Der 

er ingen adgang på skolen før. Indkvarteringsreglementet er ophængt på 

skolen og SKAL efterkommes. Skolen skal forlades tirsdag den 30 juni senest 

kl 15.00. Ansvarlig for indkvartering er Kjeld Baraviec telefon 40443016 

 

 

Bespisning Alle måltider (morgenmad, frokost og aftensmad) foregår på 

Rosengårdsskolen. 

Det er ikke tilladt at spise medbragt mad i Cafeteriet foran informationen. Der 

henvises til idrætshallen som samtidigt virker som hvilerum under stævnet. 

 

Morgenmad serveres kl 06.00-09.00 

 

Frokost serveres kl 12.30-14.30 

 

Aftensmad serveres kl 18.00-20.30 

 

 

Informationen 

-Afmeldinger 

Informationen er placeret i ”glasburet” ved cafeteriet. Informationen tager sig 

af både afmeldinger /holdkapkort og spørgsmål vedrørende overnatning og 

bespisning. 

 

 

Afmeldinger senest 1½ time før påbegyndelse af respektive stævneafsnit.  

Holdkapkort senest 1½ time før påbegyndelse af respektive stævneafsnit. 
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Adgang til 

svømmehallen 

 

Indsvømning 

 

  

Alle stævnedage 

 

 

Fredag den 26. Juni 

Alle stævnedage 

07.30 

 

  

18.00-21.00 

08.00-09.15 

15.30-16.45 

 

    

Stævnestart 

 

 

Holdledermøder 

 

 

Officials møder 

 

Alle stævnedage 

 

 

Alle stævnedage 

 

 

Alle stævnedage 

 

 

09.30 og 17.00 

 

 

08.00 

 

 

08.30 og 16.00 

 

 

 

Møder 

 

Alle møder afholdes i gymnastikhallen på den anden side af forhallen i forhold 

til svømmebassinet - følg skiltene. 

 

    

VIP-lounge 

 

Der vil under stævnet være adgang hertil for VIP, holdledere og 

klubtrænere. 

Der serveres kaffe, the og andet. 

  

 

 

 

Forplejning til officials  

 

Der bliver serveret lidt boller/kaffe/frugt/vand til officials i mødelokalet i 

forbindelse med officialmøder.  

Frokost for aktive officials ”på dagen” serveres fra ca. kl. 12.30-14.30 på 

Rosengårdsskolen. 

Der serveres kaffe/te/kage ved møderne om eftermiddagen inden 

finaleafsnittet. 

 

Under stævnet vil der blive serveret vand, saft, kaffe/te med mere. Samme 

forplejning stilles også til rådighed for officials i officials forplejningen. 

 

    

Omklædning Der er skabe i omklædningsrummet. De kan låses med kode, men der vil ikke 

være vagt i lokalerne under stævnet. Tøj og tasker der ikke kan opbevares i 

skabene skal derfor medbringes i svømmehallen. Det er ikke tilladt at placere 

tasker og andet på gangene i hallen, og hold øje med tyveri. Tasker bedes 

stillet på reolerne bag ved tribunen i svømmehallen. 

 

   

Afvaskning/hygiejne Det er obligatorisk med grundig afvaskning inden adgang til selve 

svømmehallen - manglende afvaskning og misligholdelse af svømmehallens 

hygiejneregler og anvisninger kan medføre bortvisning fra stævnet 

 

   

Program Der vil inden hvert stævneafsnit blive lagt to programmer pr. klub i 

klubbakker, der er opsat ved informationen. 

 

 

Klubbakker Findes foran Informationen. Her vil programmer samt eventuelle øvrige 

informationer forefindes i bakkerne 

 

   

Løbsprogram og 

startlister 

Offentliggøres på Dansk Svømmeunions aktivitets kalender og LiveTiming, så 
snart den er tilgængelig.  

 

 

   

Officiallister og 

tidsplaner 

Offentliggøres på Dansk Svømmeunions aktivitets kalender, så snart de er 

tilgængelige. 

 

   

Pace og Sprint Det vil blive annonceret en bane til pace og en bane til sprint under hele 

indsvømningen. Det vil blive annonceret af stævnespeaker 
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Tapening 

 

 

I henhold til SW 10.8 er enhver form for tape på kroppen ikke tilladt med 

mindre, dette er godkendt af FINA Sport Medicine Committee. Såfremt der 

anvendes tape skal svømmeren medbringe lægeerklæring udstedt senest 2 

uger før stævnestart. 

 

   

Hvilerum svømmere Der er hvilerum i hallen til højre for svømmehallen ved official forplejningen. 

Der skal være ro – boldspil og andet er IKKE tilladt. 

 

 

Hvileafsnit 

Officials  

 

 

Der er hvilerum til officials samme sted hvor officials mødet bliver afholdt- til 

højre for svømmehallen. Der er borde og stole hvor man kan trække sig lidt 

tilbage. Der vil være kaffe/te/vand/saft som man officials frit kan benytte. 

 

 

Klub Bannere Bannere til ophæng skal afleveres i informationen senest lørdag den 27 juni kl 

07.45 

 

   

Film, foto Optagelse af film, fotografering skal foregå fra tilskuerpladserne. Der vil være 

markeret en adskillelse mellem publikum og svømmere/trænerne, som I bedes 

respektere. 

 

   

Oprydning Vi beder jer om at sørge for at fjerne eget affald og lægge det i de opstillede 

affaldsspande i svømmehallen, i omklædningsrummet og andre steder i 

halområdet. 

 

 

Glemte Ting 

 

Alle glemte ting vil blive samlet af ”livredderne” efter stævnet og overgives til 

Universitetssvømmehallen. Efter stævnet vil glemte sager blive lagt op på 

www.swimteamodense.dk under DÅM/Glemte sager 

Glemte sager bliver gemt en måned efter stævneafslutning. 

 

   

Parkering Det første afsnit på parkerings pladsen er optaget til busser. I alle andre 

områder er der tilladt parkering ifølge den officielle skiltning på 

parkeringspladserne.  

 

   

Parkering ved skolen Det er tilladt men parker venligst i markerede båse.  

   

   

http://www.swimteamodense.dk/
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Vejledning til 

Rosengårdsskolen 

Følg de blå prikker hvis man er til fods eller grå linje hvis man er kørende.  

   

 


