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DM Junior kortbane 4. november til 7. november 2021 

i Gladsaxe Svømmehal 
 

Praktiske informationer  
 
 
Gladsaxe Svømmeklub og Dansk Svømmeunion byder velkommen til DM Junior kortbane 2021. Med denne 
folder ønsker vi at give lidt praktisk information omkring stævnet.  
 
Adgang til omklædning:  
Der er adgang til omklædningsrummene torsdag til søndag fra kl. 7.  
Det er desværre ikke muligt at få et aflåst skab. Værdigenstande skal derfor tages med ind i svømmehallen.  
 
Indsvømning:  
Der er mulighed for indsvømning onsdag 3. november fra kl. 16 - 20.  
Torsdag 4/11 til søndag 7/11 er der indsvømning fra 7.30 og inden finaleafsnittene fra kl. 15.  
Sprint - og pacebane bliver bane 1 og 8, tidspunkt vil blive annonceret af speakeren. 
 
Udsvømning:  
Udsvømningsbassin er i forlængelse af konkurrencebassinet. Det er muligt at svømme ud på tværs af 
bassinet undervejs i stævnet.  
 
Møder:  
Teknisk møde: Foregår online onsdag 3. november kl. 19.00. Mødet er også for holdledere. Link til møde vil 
blive lagt på svømmetider.  
 
Holdledermøde: Udover teknisk møde afholdes der ét holdledermøde lørdag 6. november kl. 15.30 i 
klublokalet (ind ad hovedindgangen og op ad trappen i højre hjørne) 
 
Officialmøder afholdes i klublokalet (ind ad hovedindgangen og op ad trappen i højre hjørne) på følgende 
tidspunkter:  
 
Før indledende afsnit alle dage: kl. 8.30 
 
Før finaleafsnittet alle dage: kl.16.00 
 
Afmeldinger og indlevering af holdkapkort:  
Venligst se invitationen, hvor dette er nærmere beskrevet.   
 
Forplejning af officials: 
Til officialmødet får officials udleveret snacks/frugt pakket i lynlåsposer, der vil derfor ikke blive delt 
forplejning ud på kanten. Officials får desuden en drikkedunk, som de selv kan fylde undervejs i stævnet. 
Der er vaske med koldt vand bag babybassinet (lige når man kommer ind i svømmehallen fra 
omklædningen). Øvrig forplejning, herunder frokost, foregår i klublokalet. 
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Træner – og holdlederlounge:  
For enden af glasgangen er opstillet borde og stole, der kan benyttes af trænere og holdledere, når de 

holder pause. Her vil der være gratis kaffe, te og morgenbrød. 

 
Forplejning af svømmere:  
Der kan ikke bestilles forplejning til svømmere. 
 
Cafeen:  
Cafeen i forhallen har åbent alle 4 dage i tidsrummet 8.30-19.45. Der sælges sandwich, kaffe, the, diverse 
drikkevarer og snacks.  
 
Salg af svømmeudstyr:  
Swimking vil have en bod i forhallen under alle stævneafsnit. 
 
Bannere:  
Ønsker man at få sit klubbanner ophængt, skal det afleveres i svømmehallen onsdag 3. november i 
tidsrummet 17-18.  
 
Hvilerum:  
Der er ingen hvilerum, men det er muligt at bruge forhallen og gangarealer i hallen.  
 
Final call room:  
Der vil være final call room i både indledende afsnit og finaleafsnit. 
 
Final call room er et tydeligt markeret og afgrænset område i start enden på samme side som 
tilskuerrækkerne. 
Deltagerne skal møde i final call room 15 minutter før starten på det for svømmeren relevante heat. Den 
offentliggjorte tidsplan på den pågældende dag anvendes som udgangspunkt.  
Hvis der er markant forsinkelse af stævneafviklingen i forhold til den offentliggjorte tidsplan, skal fremmøde 
ske 15 minutter før det forventede tidspunkt for heatets start.  
Hvis stævneafvikling er hurtigere end anført i tidsplanen, accepteres senere fremmøde (svarende til 
tidsforskellen) indtil tidsplanen er korrigeret.  
 
Hvis en svømmer har to løb så tæt på hinanden, at afsvømning efter det første løb hindrer tilstedeværelse i 
final call room i alle eller dele af de 15 minutter, giver svømmeren besked om dette ved første registrering i 
final call room. Svømmeren skal i finaleafsnit deltage i præsentation for alle sine løb. 
 
Hvis en svømmer ikke møder op i final call room indenfor tidsfristen gives en påtale. Hvis samme svømmer 
igen møder efter tidsfristen, gives en advarsel. I begge disse tilfælde får svømmeren lov at deltage i det 
pågældende løb. Hvis en svømmer, der allerede har fået advarsel, atter møder efter tidsfristen, medfører 
dette udelukkelse for det pågældende løb samt idømmelse af bøde svarende til manglende fremmøde. En 
advarsel er gældende for hele stævnet. 
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Opbevaring af bagage:  
Det er ikke muligt at opbevare bagage i aflåst rum.  
 
Glemt tøj: 
Vil løbende blive lagt i glemmekasse ved babybassinet. 
 
Præmieoverrækkelser: 

Foregår i umiddelbar forlængelse af hver disciplin, dvs. når både damer og herrer har svømmet. 
Medaljeskamlen er overfor tilskuerrækkerne. Det er vigtigt, at svømmerne er klar til uddeling. Alle 
svømmere i A-finalen skal have medalje, se venligst invitationen for yderlige info.  
 
Parkering:  
Der er gratis og tidsubegrænset parkering på svømmehallens parkeringsplads og vejene i området.  
 
Programmer:  
Efter aftale med Dansk Svømmeunion, vil der ikke blive printet programmer til klubberne. Programmet for 
det enkelte afsnit vil, straks det er klar, blive lagt på svømmetider og livetiming. Programmet vil ligeledes 
blive hængt op følgende steder: I forhallen, glasgangen, bag babybassinet og bag tilskuerrækkerne.  
 
Resultatlister:  
Resultatlister vil blive lagt på Livetiming løbende og vil desuden blive hængt op i glasgangen, i forhallen og 
bag babybassinet, når de er godkendt af overdommerne.  
 
 
Vi ser frem til et godt stævne sammen med jer! 


