
DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) 

& DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) 
 

 
 

DEN 4. – 8. JULI 2015 
 

BELLAHØJ SVØMMESTADION 
Bellahøjvej 1-3, 2700  Brønshøj 

 
DELTAGELSE: 
 
DM-L: Åben for alle årgange 
  
DJM-L: Deltagende piger skal være født i 1999 eller 2000. 
 Deltagende drenge skal være født i 1997 eller 1998 
 
Afvikling af DM og DJM sker i et integreret mesterskab. 
 
Titlen som Danmarksmester eller Dansk Juniormester kan kun erhverves af en dansk statsborger eller 
en svømmer med gyldigt dansk sundhedskort. Tilsvarende vil medaljerne til nr. 2 og 3 udelukkende 
kunne erhverves af danske statsborgere eller svømmere med gyldigt dansk sundhedskort. 

 
 
LØBSPROGRAM/KRAVTIDER: 
 

Mesterskabet afvikles på langbane (50 m). De angivne kravtider er 50 m tider. Anmeldelse sker ved 
anvendelse af tider fra officielle stævner. Bedste tid inden for kvalifikationsperioden SKAL anvendes, 
uanset om den er opnået på kort- eller langbane. Der kan frit omregnes i henhold til gældende 
omregningstabel. 
 
Svømmere med mindst én kravtid er garanteret deltagelse i op til tre individuelle løb såfremt det 
ønskes. For disse svømmere foregår anmeldelse af de ønskede ekstra løb ved, at 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-mailen. Der kan kun ekstratilmeldes i 50, 100 og 200 m løb. Ekstra løb må IKKE indlæses i 
anmeldelsesfilen. 
 
Anmeldelse af holdkap skal ske ENTEN ved sammenlægning af de forventede 4 deltagende 
svømmeres dokumenterede tider inden for kvalifikationsperioden i den relevante disciplin og 
distance UDEN fradrag af skiftetid ELLER ved dokumenteret tid for holdkap opnået ved andet 
mesterskab / anmeldt stævne inden for kvalifikationsperioden. For holdkap til DJM-L skal alle 
deltagende svømmere opfylde de gældende årgangskriterier for DJM-L 2015. Såvel individuelt 
opnåede tider som opnåede holdkaptider kan omregnes fra kort- til langbane eller omvendt i 
henhold til gældende omregningstabel. 
Klager over en holdkaps tilmeldingstid skal være stævnekoordinatoren i hænde senest den 27. juni 
2015. Klagen skal indeholde dokumentation for, hvorfor klager mener, den pågældende 
anmeldelsestid er ukorrekt. Såfremt det konstateres, at et anmeldt hold er tilmeldt i en hurtigere tid, 
end det kan dokumenteres, vil det pågældende holds tilmeldingstid blive ændret til 00.00,00. 

 
Holdkapkort til DJM afleveres senest kl. 08.00 den dag løbet afvikles. 
Holdkapkort til DM afleveres senest kl. 15.30 den dag løbet afvikles. 
 
  



1. Afsnit: Lørdag den 4. juli kl. 09.30, indsvømning fra kl. 7.30. 
 
Holdkapkort til løb 7 afleveres senest kl. 08.00. 
 

junior 1. år 4.28,23

junior 2. år 4.23,02

øvrige 4.18,50

junior 1. år 1.03,67

junior 2. år 1.02,28

øvrige 1.01,03

junior 1. år 0.34,04

junior 2. år 0.32,91

øvrige 0.31,93

junior 1. år 0.34,86

junior 2. år 0.34,02

øvrige 0.33,26

junior 1. år 2.23,64

junior 2. år 2.20,75

øvrige 2.18,25

junior 1. år 1.12,28

junior 2. år 1.09,68

øvrige 1.07,37

7 4 x 100 m fri svømning drenge junior fri DJM - direkte finale

junior 1. år 19.31,25

junior 2. år 19.01,91

øvrige 18.35,79

1 400 m fri svømning drenge / herrer indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

2

3

piger / damer

indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

DJM / DM - direkte finale

100 m fri svømning

50 m brystsvømning

50 m rygsvømning

200 Indv. Medley

100 m butterfly

1500 m fri - langsomste heat

4

5

6

8

drenge / herrer

drenge / herrer

piger / damer

piger / damer

piger / damer

 
 
 
2. Afsnit: Lørdag den 4. juli kl. 17.00 – finaler, indsvømning fra kl. 15.00 
 
Holdkapkort til løb 9 afleveres senest kl. 15.30. 
 
1 400 m fri svømning drenge / herrer DJM & DM B- og A-finale

2 100 m fri svømning piger / damer DJM & DM B- og A-finale

3 50 m brystsvømning drenge / herrer DJM & DM B- og A-finale

4 50 m rygsvømning piger / damer DJM & DM B- og A-finale

5 200 Indv. Medley drenge / herrer DJM & DM B- og A-finale

6 100 m butterfly piger / damer DJM & DM B- og A-finale

8 1500 m fri - formodet hurtigste heat piger / damer DJM & DM Direkte finale

9 4 x 100 m fri svømning herrer DM Direkte finale - fri kravtid

MEDALJEOVERRÆKKELSE

MEDALJEOVERRÆKKELSE

MEDALJEOVERRÆKKELSE

MEDALJEOVERRÆKKELSE
 

 
 
Bemærk: “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse på side 1 i  
   denne folder. Der medtages max. 24 hold pr. løb. 
  



3. Afsnit: Søndag den 5. juli kl. 09.30, indsvømning fra kl. 7.30. 
 
Holdkapkort til løb 16 afleveres senest kl. 08.00. 
 

junior 1. år 4.51,89

junior 2. år 4.44,59

øvrige 4.38,09

junior 1. år 0.57,14

junior 2. år 0.55,87

øvrige 0.54,77

junior 1. år 0.38,18

junior 2. år 0.37,05

øvrige 0.36,05

junior 1. år 0.30,90

junior 2. år 0.30,10

øvrige 0.29,41

junior 1. år 2.37,68

junior 2. år 2.33,80

øvrige 2.30,34

junior 1. år 1.03,39

junior 2. år 1.01,15

øvrige 0.59,20

16 4 x 100 m fri svømning piger junior fri DJM - direkte finale

junior 1. år 17.29,53

junior 2. år 17.09,12

øvrige 16.51,44

10 400 m fri svømning piger / damer indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

11

12

drenge / herrer

indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

DJM / DM - direkte finale

100 m fri svømning

50 m brystsvømning

50 m rygsvømning

200 Indv. Medley

100 m butterfly

1500 m fri - langsomste heat

13

14

15

17

piger / damer

piger / damer

drenge / herrer

drenge / herrer

drenge / herrer

 
 
 
4. Afsnit: Søndag den 5. juli kl. 17.00 – finaler, indsvømning fra kl. 15.00 
 
Holdkapkort til løb 18 afleveres senest kl. 15.30. 
 
10 400 m fri svømning piger / damer DJM & DM B- og A-finale

11 100 m fri svømning drenge / herrer DJM & DM B- og A-finale

12 50 m brystsvømning piger / damer DJM & DM B- og A-finale

13 50 m rygsvømning drenge / herrer DJM & DM B- og A-finale

14 200 Indv. Medley piger / damer DJM & DM B- og A-finale

15 100 m butterfly drenge / herrer DJM & DM B- og A-finale

17 1500 m fri - formodet hurtigste heat drenge / herrer DJM & DM Direkte finale

18 4 x 100 m fri svømning damer DM Direkte finale - fri kravtid

MEDALJEOVERRÆKKELSE

MEDALJEOVERRÆKKELSE

MEDALJEOVERRÆKKELSE

MEDALJEOVERRÆKKELSE
 

 
 
Bemærk: “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse på side 1 i  
   denne folder. Der medtages max. 24 hold pr. løb. 
  



5. Afsnit: Mandag den 6. juli kl. 09.30, indsvømning fra kl. 7.30. 
 
Holdkapkort til løb 25 afleveres senest kl. 08.00. 
 

junior 1. år 5.05,33

junior 2. år 4.56,57

øvrige 4.48,97

junior 1. år 1.13,19

junior 2. år 1.11,39

øvrige 1.09,79

junior 1. år 0.28,65

junior 2. år 0.27,71

øvrige 0.26,88

junior 1. år 0.29,26

junior 2. år 0.28,64

øvrige 0.28,09

junior 1. år 2.41,40

junior 2. år 2.37,85

øvrige 2.34,77

junior 1. år 2.45,68

junior 2. år 2.38,21

øvrige 2.31,55

25 4 x 200 m fri svømning drenge junior fri DJM - direkte finale

junior 1. år 10.01,01

junior 2. år 9.45,96

øvrige 9.32,57

19 400 m Indv. Medley drenge / herrer indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

20

21

piger / damer

indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

DJM / DM - direkte finale

100 m rygsvømning

50 m butterfly

50 m fri svømning

200 m brystsvømning

200 m butterfly

800 m fri - langsomste heat

22

23

24

26

drenge / herrer

drenge / herrer

piger / damer

piger / damer

piger / damer

 
 
 
6. Afsnit: Mandag den 6. juli kl. 17.00 – finaler, indsvømning fra kl. 15.00 
 
Holdkapkort til løb 27 afleveres senest kl. 15.30. 
 
19 400 m Indv. Medley drenge / herrer DJM & DM B- og A-finale

20 100 m rygsvømning piger / damer DJM & DM B- og A-finale

21 50 m butterfly drenge / herrer DJM & DM B- og A-finale

22 50 m fri svømning piger / damer DJM & DM B- og A-finale

23 200 m brystsvømning drenge / herrer DJM & DM B- og A-finale

24 200 m butterfly piger / damer DJM & DM B- og A-finale

26 800 m fri - formodet hurtigste heat piger / damer DJM & DM Direkte finale

27 4 x 200 m fri svømning herrer DM Direkte finale - fri kravtid

MEDALJEOVERRÆKKELSE

MEDALJEOVERRÆKKELSE

MEDALJEOVERRÆKKELSE

MEDALJEOVERRÆKKELSE
 

 
 
Bemærk: “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse på side 1 i  
   denne folder. Der medtages max. 24 hold pr. løb. 
  



7. Afsnit: Tirsdag den 7. juli kl. 09.30, indsvømning fra kl. 7.30. 
 
Holdkapkort til løb 34 afleveres senest kl. 08.00. 
 

junior 1. år 5.38,81

junior 2. år 5.29,86

øvrige 5.21,88

junior 1. år 1.06,01

junior 2. år 1.04,44

øvrige 1.03,09

junior 1. år 0.31,96

junior 2. år 0.30,97

øvrige 0.30,09

junior 1. år 0.26,50

junior 2. år 0.26,01

øvrige 0.25,58

junior 1. år 2.58,71

junior 2. år 2.54,45

øvrige 2.50,67

junior 1. år 2.29,21

junior 2. år 2.25,12

øvrige 2.21,58

34 4 x 200 m fri svømning piger junior fri DJM - direkte finale

junior 1. år 9.06,93

junior 2. år 8.56,30

øvrige 8.47,09

28 400 m Indv. Medley piger / damer indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

29

0

drenge / herrer

indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

DJM / DM - direkte finale

100 m rygsvømning

50 m butterfly

50 m fri svømning

200 m brystsvømning

200 m butterfly

800 m fri - langsomste heat

31

32

33

35

piger / damer

piger / damer

drenge / herrer

drenge / herrer

drenge / herrer

 
 
 
8. Afsnit: Tirsdag den 7. juli kl. 17.00 – finaler, indsvømning fra kl. 15.00 
 
Holdkapkort til løb 36 afleveres senest kl. 15.30. 
 
28 400 m Indv. Medley piger / damer DJM & DM B- og A-finale

29 100 m rygsvømning drenge / herrer DJM & DM B- og A-finale

30 50 m butterfly piger / damer DJM & DM B- og A-finale

31 50 m fri svømning drenge / herrer DJM & DM B- og A-finale

32 200 m brystsvømning piger / damer DJM & DM B- og A-finale

33 200 m butterfly drenge / herrer DJM & DM B- og A-finale

35 800 m fri - formodet hurtigste heat drenge / herrer DJM & DM Direkte finale

36 4 x 200 m fri svømning damer DM Direkte finale - fri kravtid

MEDALJEOVERRÆKKELSE

MEDALJEOVERRÆKKELSE

MEDALJEOVERRÆKKELSE

MEDALJEOVERRÆKKELSE
 

 
 
Bemærk: “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse på side 1 i  
   denne folder. Der medtages max. 24 hold pr. løb. 
  



9. Afsnit: Onsdag den 8. juli kl. 09.30, indsvømning fra kl. 7.30. 
 
Holdkapkort til løb 43 og 44 afleveres senest kl. 08.00. 
 

junior 1. år 2.17,39

junior 2. år 2.13,94

øvrige 2.10,87

junior 1. år 2.05,83

junior 2. år 2.03,07

øvrige 2.00,68

junior 1. år 1.22,17

junior 2. år 1.20,09

øvrige 1.18,23

junior 1. år 1.15,51

junior 2. år 1.13,60

øvrige 1.11,93

junior 1. år 2.37,18

junior 2. år 2.33,53

øvrige 2.30,29

junior 1. år 2.24,24

junior 2. år 2.21,14

øvrige 2.18,45

43 4 x 100 m holdmedley piger junior fri DJM - direkte finale

44 4 x 100 m holdmedley drenge junior fri DJM - direkte finale

40

41

42

piger / damer

piger / damer

drenge / herrer

drenge / herrer

indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

200 m fri svømning

100 m brystsvømning

100 m brystsvømning

200 rygsvømning

200 rygsvømning

37 200 m fri svømning piger / damer indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

indl. DJM og DM

38

39

drenge / herrer

 
 
 
10. Afsnit: Onsdag den 8. juli kl. 17.00 – finaler, indsvømning fra kl. 15.00 
 
Holdkapkort til løb 45 og 46 afleveres senest kl. 15.30. 
 
37 200 m fri svømning piger / damer DJM & DM B- og A-finale

38 200 m fri svømning drenge / herrer DJM & DM B- og A-finale

39 100 m brystsvømning piger / damer DJM & DM B- og A-finale

40 100 m brystsvømning drenge / herrer DJM & DM B- og A-finale

41 200 m rygsvømning piger / damer DJM & DM B- og A-finale

42 200 m rygsvømning drenge / herrer DJM & DM B- og A-finale

45 4 x 100 m holdmedley damer DM Direkte finale - fri kravtid

46 4 x 100 m holdmedley herrer DM Direkte finale - fri kravtid

MEDALJEOVERRÆKKELSE

MEDALJEOVERRÆKKELSE

MEDALJEOVERRÆKKELSE

MEDALJEOVERRÆKKELSE
 

 
 
Bemærk: “Fri” betyder, at der ikke er nogen kravtid. Bemærk reglerne for anmeldelse på side 1 i  
   denne folder. Der medtages max. 24 hold pr. løb. 
  



AFVIKLING DM-L: 
 Alle individuelle løb svømmes sammen med deltagende svømmere i DJM-L. 

 Alle individuelle løb på 50 m, 100 m, 200 m og 400 m svømmes med A- og B-finale. A-finalen 
udgøres af de svømmere, der har opnået de otte bedste tider i indledende heats. B-finalen udgøres 
af de næste otte tider. B-finaler afvikles før A-finaler. Vinderen af A-finalen er Danmarksmester, nr. 
2 og 3. i A-finalen tildeles henholdsvis sølv- og bronzemedalje 

 Alle individuelle løb på 800 m og 1500 m svømmes med direkte finale. De formodede langsomste 
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 

 Alle holdkapløb svømmes i finaleafsnit med direkte finale. Holdene indplaceres efter 
anmeldelsestider. Der medtages max. 24 hold pr. løb. Der er ingen årgangsbegrænsning for 
holdets svømmere. Klubber / startfællesskaber kan højest have 2 deltagende hold pr. løb. Hvis der 
er færre end 24 tilmeldte hold, kan et evt. tredje hold medtages. Vinderholdet er Danmarksmester, 
nr. 2 og 3 tildeles henholdsvis sølv- og bronzemedaljer. 

 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.  

 

AFVIKLING DJM-L: 
 Alle individuelle løb svømmes sammen med deltagende svømmere i DM-L. 

 Alle individuelle løb på 50 m, 100 m, 200 m og 400 m svømmes med A- og B-finale. A-finalen 
udgøres af de svømmere, der samlet set har opnået de otte bedste tider i indledende heats. B-
finalen udgøres af de næste otte tider. B-finaler afvikles før A-finaler. Den hurtigste juniorsvømmer 
blandt A-finale deltagerne er Dansk Juniormester. Den næsthurtigste juniorsvømmer tildeles sølv i 
DJM og den tredjehurtigste bronze i DJM. Såfremt der er færre end 3 juniorsvømmere blandt A-
finaledeltagerne, tildeles resterende medaljer den/de hurtigste juniorsvømmere i B-finalen. Såfremt 
der er mindre end 3 juniorsvømmere i A- og B-finalen tilsammen, fordeles den/de resterende 
medaljer ud fra opnåede tid(er) i indledende heat. 

 Alle individuelle løb på 800 m og 1500 m svømmes med direkte finale. De formodede langsomste 
heat afvikles under indledende afsnit, og det formodet hurtigste heat afvikles i finaleafsnit. Den 
hurtigste juniorsvømmer blandt de deltagende svømmere er Dansk Juniormester. Den 
næsthurtigste juniorsvømmer tildeles sølv i DJM og den tredjehurtigste bronze i DJM. 

 Alle holdkapløb svømmes i indledende afsnit med direkte finale Holdene indplaceres efter 
anmeldelsestider. Der medtages max. 24 hold pr. løb. Holdets deltagere skal alle opfylde 
gældende årgangskriterier for DJM-L 2015. Klubber / startfællesskaber kan højest have 2 
deltagende hold pr. løb. Hvis der er færre end 24 tilmeldte hold, kan et evt. tredje hold medtages. 
Vinderholdet er Danske Juniormestre. Det næsthurtigste hold tildeles sølv i DJM og det 
tredjehurtigste bronze i DJM. Hvis der er færre end tre deltagende juniorhold uddeles alene 
medaljer til deltagende hold, der gennemfører godkendt løb. 

 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.  

 

 

 
ANMELDELSESGEBYR: 
 

Anmeldelsesgebyret er i individuelle løb kr. 56,00 pr. anmeldt start. I holdkapløb er gebyret kr. 140,00 
pr. anmeldt start. 
Såfremt der ikke anmeldes på e-mail vedhæftet fil til indlæsning i Wingrodan tillægges et gebyr på 20,- 
kr. pr. start. 



Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 

 
 
MESTERSKABSGEBYR: 
 
Mesterskabsgebyret er kr. 29,- kr. pr. start både individuelt og for hold. 
Mesterskabsgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke kommer til start. 

 
 
ANMELDELSE/ANMELDELSESFRIST: 
 
Kontaktperson/sagsbehandler for DM-L / DJM-L hvortil anmeldelser skal sendes er:  

Lise Møller, Johannes V. Jensens Allé 18, 2000 Frederiksberg 
Telefon 20 13 71 60 / 36 45 71 60  -  E-mail:  lise.m@dadlnet.dk 

 

Anmeldelsesfristen er onsdag den 10. juni 2015. Denne dato skal anmeldelserne være 
kontaktpersonen i hænde. 
 

NB! Proceduren for anmeldelse står beskrevet på side 5 og 6 i gældende Mesterskabsfolder. 
 
 

KVALIFIKATION: 
 
Der kan anvendes tider fra og med den 1. juli 2014. 
 

 
 
DANSK SVØMMEUNIONS OFFICIALS: 
Overdommere: Lene Madegaard, tlf.:29 20 61 50 / 44 39 44 59, E-mail: lm@svoem.dk 
 Henriette S. Jensen, tlf.: 27 50 52 03, E-mail: henriettesoelberg@comxnet.dk 

Startere: Peter Stougaard, tlf.: 50 91 78 01, E-Mail: peter@stougaard.dk 

 Lars M. Frederiksen, tlf.: 21 45 29 32, E-mail: lars@ganci-mejer.dk 

Speakere: ?? 
 

 
 
LOKALE KONTAKTPERSONER:  
 

Elisabeth Grandt og Charlotte Pedersen 
 

Telefon (Elisabeth)  40 76 71 72 
 

E-mail: grandt2300@msn.com  og  c.k.b.pedersen@gmail.com 
 
 

WEB: http://www.hsk.dk/ 
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