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Dato: 23. april 2015 
 
 

 
 
Information vedr. mesterskaber 2016 og årgangsinddeling fra efteråret 2015 
 
På baggrund af en tilretning af Dansk Svømmeunions mesterskabsstruktur og en 
justering af LEN’s årgangsgruppe til juniormesterskaber ændres 
årgangsinddelingen ved mesterskabsstævnet i Danmark til følgende med virkning 
fra 15. februar 2016. 
 
Fra 15. februar 2016 er følgende årgangsgrupperinger gældende: 
 

Gruppe Damer/Piger Herrer/Drenge 

Senior 1998 og ældre 1997 og ældre 

Junior 1999 1998 

2000 1999 

2001 2000 

Årgang 2002 2001 

2003 2002 

2004 2003 

Børn 2005 og yngre 2004 og yngre 

 
Alle mesterskaber afvikles som planlagt og efter de hidtidige proportioner frem til og 
med 15. februar (dvs. til og med DÅM gruppe 1 kortbane), men dog med følgende 
justerede årgangsinddeling som også vil fremgå af stævneproportionerne: 
 

Gruppe Damer/Piger Herrer/Drenge 

Senior 1998 og ældre 1997 og ældre 

Junior 1999 1998 

2000 1999 

Årgang gruppe 1 2001 2000 

2002 2001 

Årgang gruppe 2 2003 2002 

2004 2003 

Børn 2005 og yngre 2004 og yngre 
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Kravtider for damer/piger vil blive tilpasset således at kravtiden for fastholdes for 
den enkelte alder, men det betyder naturligvis at seniorkravtiden strammes, da 
seniorerne fremadrettet bliver et år ældre. 
 
Dansk Svømmeunions mesterskaber afvikles i 2016 på følgende datoer: 
 

Mesterskab Dato Starttidspunkt 1. dag 

DM årgang kortbane 5. - 7. februar 2016 13.00 

Vest langbanemesterskab 18. - 20. marts 2016 17.00 

Øst langbanemesterskab 18. - 20. marts 2016 17.00 

Danish Open 13. - 17. april 2016 10.00 

Vest Årgangsmesterskaber 8. - 10. april 2016 17.00 

Øst Årgangsmesterskaber 8. - 10. april 2016 17.00 

DM årgang langbane 25. - 28. juni 2016 09.30 

DM junior langbane 25. - 28. juni 2016 09.30 

DM langbane åben klasse 30. juni - 3. juli 2016 09.30 

Vest kortbanemesterskab 28. - 30. oktober 2016 17.00 

Øst kortbanemesterskab 28. - 30. oktober 2016 17.00 

DM junior kortbane 10. - 13. november 2016 09.30 

DM kortbane åben klasse 17. - 20. november 2016 09.30 

DM hold 17. - 18. december 2016 10.00 

 
Til DM hold søges efter flere arrangementssteder. 
 
DM junior langbane og DM langbane åben klasse er allerede ved en tidligere 
lejlighed blevet tildelt til Herning Svømmeklub i anledning af åbningen af deres nye 
langbanebassin. 
 
Lokalarrangører søges til mesterskaber 
 
Sportsafdelingen annoncerer efter interesserede lokalarrangører til alle mesterskaber i 
2016 og de mesterskaber i 2015, der stadig mangler en arrangør. Mesterskaberne i 
2015, der mangler en arrangør kan ses på hjemmesiden under ”Mesterskaber” > 
”Kommende mesterskaber”. 
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Ansøgning sker ved at udfylde blanketten, der hentes på hjemmesiden under 
”Mesterskaber” > ”Ansøg om mesterskab” og efterfølgende sende den til 
sagsbehandler, Lise Møller (lise.m@dadlnet.dk). 
 
Spørgsmål til mesterskaber og ansøgning herom kan ligeledes rettes til lise Møller. 
 
Ansøgningsfristen er den 15. maj 2015, og de udvalgte lokalarrangører vil blive 
annonceret hurtigst muligt herefter. 
 
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til sportschef, Lars Green Bach 
(lgb@svoem.dk eller 29 20 61 60) eller talentansvarlig, Thomas Stub (ts@svoem.dk 
eller 20 62 13 50) 
 
Med sportslig hilsen 
 
Dansk Svømmeunion 
Sportsafdelingen 


