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Velkommen 
Foreningen til afholdelse af Aarhus Bymesterskaber i Svømning byder herved velkommen til  
 

Aarhus Bymesterskab 2018 
 
Datoen er som altid den første weekend i september, den 1-2. september 2018. 
Stævnet afvikles også denne gang i  
 

Hasle Skoles svømmehal, Herredsvej 15, 8210 Aarhus V. 
 
Vi håber, vi sammen kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser i denne weekend. 

Lidt om foreningen 
Foreningen til afholdelse af Aarhus Bymesterskaber i Svømning er stiftet med det ene formål 
at afholde Aarhus Bymesterskaber i Svømning.  

Medlemmer af foreningen er alle svømmeklubber i Aarhus Kommune, der har en 
konkurrenceafdeling. 

P.t. er flg. Klubber med i foreningen: 

AGF, AIA-Tranbjerg, Aarhus 1900, ASS, BMI, Harlev, HEI, IHF, Lyseng, Lystrup, Skovbakken, 
Solbjerg, TST 

Alle svømmeklubber kan inviteres til at deltage i Bymesterskaberne men ikke drage økonomisk 
værdi heraf. 

Alle klubber er velkomne til at deltage i stævnet. 

 

NYHED i 2018: 
Stævnet afvikles med EL-tid fra Dansk Svømmeunion.  

Samtidig afprøves det nye WinGrodan i sekretariatet. 

Såvel EL-tid som sekretariat bemandes fra Dansk Svømmeunion. 
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Stævnets kontaktperson er: 

Stævneleder 

 

Flemming Lauth 
Telefon: 2721 6037 
E-Mail: f.lauth@privat.dk 

Praktiske oplysninger 

Omklædning 

Der er aflåselige skabe. Der skal benyttes en 10 kr. 
BEMÆRK: vognmønter må IKKE benyttes. Disse sætter sig fast og skabet kan ikke åbnes. 

Bad/hygiejne 

Det er vores politik, at den daglige høje hygiejnemæssige standard skal opretholdes også under 
stævner.  

 
Dette betyder, at: 

 ALLE aktive svømmere SKAL igennem omklædningsrum og bruseren uden badetøj.  

 Dette gælder også efter toiletbesøg. 

 
Hygiejnen skal være i orden af hensyn til alle, som skal være i svømmehallen.  

Dårlig hygiejne giver automatisk større klortilførsel, som kan give irritation i øjne og luftveje.  
Shaving er ikke tilladt. 

Toiletter 

Svømmere skal benytte toiletterne i baderummene, de skal alligevel i bad efter toiletbesøg. 
Toilettet i klublokalet er reserveret til officials og hjælpere. Dette bedes respekteret af hensyn til 
stævneafviklingen. Øvrige henvises til toiletterne i kælderen. 

Rygning 

Tobaksrygning er forbudt under hele stævnet. Dette gælder for hele skolens område incl. 
udendørsarealer. 

mailto:f.lauth@privat.dk
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Tider 

 Indsvømning Stævnestart 

Lørdag  08:00 09:30 

Søndag  08:00 09:30 

 
Det er ikke tilladt at anvende vipperne under hele stævnet. 

Afsvømning 

Der vil være mulighed for afsvømning i 1 time efter stævne lørdag. Der vil ligeledes være mulighed 
for afsvømning søndag efter stævnet, men kun ½ time. 

Sekretariatet 

Sekretariatet ledes af: 

Stævnesekretær 

 
Peter Møller Nielsen 

E-mail: pmn@privat.dk 

Åbningstid for sekretariat 

Sekretariatet vil være åben lørdag fra kl. 07:30 til ca. ½ time efter stævnets afslutning, samt 
søndag fra kl. 07:30 til ca. ½ time efter stævnets afslutning. 
Placering ses på kortet over svømmehallen. 

Møder 

Der afholdes holdleder- og officialmøder således: 

 Holdledermøde Officialmøde Officialindmarch Stævnestart 

Lørdag  08:00 08:30 09:25 09:30 

Søndag  08:00 08:30 09:25 09:30 

 
Mødested ses på kortet over svømmehallen. 
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Anmeldelse af svømmere 

Tilmelding til stævnet skal ske pr. mail med vedhæftet anmeldelsesfil til indlæsning i WinGrodan. 
Kontakt Peter, hvis I har behov for manuel tilmelding. Det er ikke muligt at eftertilmelde. 
 
Tilmeldingsfil og navne på officials, skal sendes til pmn@privat.dk. 

 
SENEST onsdag DEN 15. AUGUST 2018 

 

Den tilmeldende klub er selv ansvarlig for at kvittering er modtaget senest 24 timer efter 
anmeldelsesfristens udløb. 
 
Startliste vil blive lagt på Dansk Svømmeunions aktivitetskalender. 

Startgebyr pr. start 

 WinGrodan Manuel 

Individuelle starter 40,- kr. 60,- kr. 

Holdkapstarter 50,- kr. 60,- kr. 

Betaling 

Klubben er først tilmeldt når betaling er modtaget. 
Betaling af tilmeldingsgebyr sker ved bankoverførsel til: 
Reg.nr. 0400 kontonr. 1080409444 i Lån & Sparbank, med angivelse af klubnavn. 

 

Aflevering af holdkapkort og afmeldinger 

Holdkapkort afleveres indtil 1½ time før stævnestart.  

Afmeldinger skal afleveres til sekretariatet således: 

Til stævneafsnittet lørdag: senest fredag kl. 18 på mail til Peter. 

Til stævneafsnittet søndag: Inden stævnet slutter lørdag. 

Programmer udleveres senest ½ time før stævnestart. Der udleveres 2 programmer til hver klub. 

Resultatlister vil blive ophængt løbende.  

En samlet resultat-liste vil blive lagt på svoem.org efter hver stævnedag. 

Programmer 

I klubbakkerne vil programmer og anden relevant information blive lagt. Disse findes ved 
sekretariatet (glasburet i hallen). Alle klubber får 2 sæt programmer. 

Glemte sager 

Glemte sager vil blive gemt i klubben i 14 dage. Herefter bliver de fjernet. 
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Svømmehallen 

Teknisk leder 

I og omkring svømmehallen vil der gennem hele stævnet være en del hjælpere til at klare praktiske 
gøremål. 

Disse ledes af: 

Teknisk leder 

 

Flemming Lauth 
Telefon: 2721 6037 
E-Mail: f.lauth@privat.dk 

 

Diverse spørgsmål om faciliteter o.lign. stilles til Flemming. Han kan under stævnet findes i 
sekretariatet det meste af tiden. 

Parkering 

Det henstilles, at der kun parkeres i de afmærkede båse i parkeringsområdet, ligesom det 
henstilles, at handicap parkering ikke benyttes, med mindre selvfølgelig man er i besiddelse af det 
blå handicap-skilt.  

Det er ikke tilladt at parkere på græsarealer ved skolen. Der henvises til nærlæggende villaveje. 

HUSK: fjern løse værdi- og andre genstande fra bilen. Der er ofte indbrud i bilerne i området. 

 

Se foto af området på næste side. 

mailto:f.lauth@privat.dk
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Kort over svømmehallen 

Kortet vil være ophængt ved indgangen til svømmehallen under stævnet. Ligeledes vil der være 
skiltet til de forskellige faciliteter. 
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Oprydning 

Vi beder jer drage omsorg for at fjerne eget affald og lægge dette i opstillede affaldsspande i 
svømmehallen, omklædningsrum og udenomsfaciliteterne. 

Officials og hjælpere 

Officials 

Officials ledes selvfølgelig af overdommerne (OD’erne). 

Desuden har vi Helle til at forestå praktiske gøremål for officials med det formål, at officials skal 
have det godt. 

Minimumskrav til antal officials samt hjælpere 

Det er en forudsætning for deltagelse, at klubben stiller med officials og hjælpere under hele 
stævnet. Stævnet afvikles uden manuelle ure, hvorfor alle officials skal være dommeruddannede. 
Officials med modul 3 eller mere tæller dobbelt. 
 

Antal starter i alt Antal Officials 
pr. dag 

Under 30 1 

31-60 2 

61-90 3 

91-120 4 

Osv.  
 

Tilmeld gerne flere officials end krævet. OD’erne skal nok give besked hvis nogen kan 
undværes. 

Foreningen forbeholder sig ret til at afvikle stævnet på færre baner/aflyse stævnet, hvis der ikke er 
officialdækning. 

Øvrig hjælp fra klubber fra foreningen: 

De deltagende klubber fra foreningen skal ligeledes stille personale til hjælp med opstilling/ 
oprydning samt personale til køkken og serviceopgaver.  

Til dette skal hver af disse klubber stille med mindst 1 person gennem hele stævnet. De store 
klubber stiller med mindst 2 personer gennem hele stævnet. Og man skal også stille med ekstra 
folk til opstilling fredag og oprydning søndag. 
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Forplejning 

Forplejningen ledes af: 

Forplejningsleder 

 

Helle Bannow Hansen 
Telefon: 2168 4783 
E-mail: helle.bannow.hansen@mail.dk 

 

Der vil være forplejning til officials og hjælpere til stævnet. 

Kiosk 

I forhallen til svømmehallen vil der være en kiosk, hvor der kan købes kaffe, te og almindelige 
kioskvarer. 

  

mailto:helle.bannow.hansen@mail.dk
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Stævnet 

Stævnet afvikles efter FINA regler med benyttelse af EL-tid. 

Det er ikke muligt at anvende rygstartsbøjler, da disse ikke kan monteres på startskamlerne i IHF. 

 

 

Løbsliste LØRDAG  Løbsliste SØNDAG 
Løb Dist Disciplin Køn Grp  Løb Dist Disciplin Køn Grp 

1 200 m Fri Drenge Alle  22 100 m IM Piger Alle 

2 200 m Fri Piger Alle  23 100 m IM Drenge Alle 

3 4x100 m Medley Drenge H1, H2  24 50 m Fly Piger Alle 

4 4x100 m Medley Piger H1, H2  25 50 m Fly Drenge Alle 

5 50 m Bryst Drenge Alle  26 400 m Fri Piger Alle 

6 50 m Bryst Piger Alle  27 4x50 m Fri Drenge H1, H2 

7 400 m Fri Drenge Alle  28 4x50 m Fri Piger H1, H2 

8 100 m Ryg Piger Alle  29 100 m Bryst Drenge Alle 

9 100 m Ryg Drenge Alle  30 100 m Bryst Piger Alle 

10 400 m IM Piger Alle  31 400 m IM Drenge Alle 

11 200 m IM Drenge Alle  32 200 m IM Piger Alle 

12 50 m Fri Piger Alle  33 50 m Ryg Drenge Alle 

13 50 m Fri Drenge Alle  34 50 m Ryg Piger Alle 

14 200 m Bryst Piger Alle  35 200 m Fly Drenge Alle 

15 200 m Bryst Drenge Alle  36 200 m Fly Piger Alle 

16 100 m Fly Piger Alle  37 100 m Fri Drenge Alle 

17 100 m Fly Drenge Alle  38 100 m Fri Piger Alle 

18 200 m Ryg Piger Alle  Pause     
19 200 m Ryg Drenge Alle  37 8x50 m Fri MIX H1 

20 4x100 m Fri Piger H1, H2  
     

21 4x100 m Fri Drenge H1, H2  
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Gruppeinddeling: 

Individuelle løb: Piger Drenge 

Gruppe 1/senior Årgang 01 / ældre Årgang 00 / ældre 

Gruppe 2/Junior Årgang 02, 03 og 04 Årgang 01, 02 og 03 

Gruppe 3/Årgang Årgang 05 og 06  Årgang 04 og 05  

Gruppe 4/Børn Årgang 07 / yngre Årgang 06 / yngre 
 

  
Holdkapper: Piger Drenge 

Gruppe H1 Åben Åben 

Gruppe H2 (gennemsnitsalder af holdet) Årgang 05 & yngre Årgang 04 & yngre 

 

Præmier 

Individuelle løb: 
Medaljer til 1., 2. & 3. plads i hver gruppe. 
 
Holdkapper: 
Medaljer til 1., 2. & 3. plads i begge grupper. 
 
Klubkonkurrence: 
Pokal til bedste klub/startfællesskab, udregnet efter nedenstående placeringspoint. 
 
Point: 12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 efter placering i alle løb, hver gruppe 
Holdkapper tæller dobbelt. 
 
Der vil være præmieuddeling efter løb 6, 11, 15, 19 samt efter løb 23, 28, 32, 36 og 37. 
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Regler for T-shirt-holdkap (løb 39) 

 Hvert hold skal bestå af 4 drenge og 4 piger 

 Trænere må gerne deltage med mindre de har licens i en anden klub 

 Holdet skal selv levere én T-shirt med korte ærmer 

 Første svømmer starter iført T-shirten på skamlen 

 De øvrige holdkammerater må gerne hjælpe svømmere op af bassinet. 

 Alle svømmere skal svømme i den samme T-shirt på skift. 

 Man skal have hovedet gennem halsen og armene i hver sit ærme på T-
shirten når man svømmer. T-shirten må gerne have vrangen ud 

 T-shirten SKAL skifte til næste svømmer på land 

 Svømmer 2-8 må hoppe i vandet fra såvel skammel som kant 

 Det er STRENGT FORBUDT at skubbe svømmere i gang/i vandet 

 


