
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION  
Til DM i 5000 meter åbent vand-svømning  

Kære svømmeklubber 

Skal svømmere fra jeres klub være med til at kæmpe med om DM medaljer på 5000 meter åbent-

vand svømning, så har de nu chancen!  

I forbindelse med Vikinge Svøm i Roskilde den 15. juni 2019 afholdes DM i 5000 meter åbent-vand 

svømning for både juniorsvømmere og seniorsvømmere. 

Juniorer er svømmere i alderen 14-19 år pr. 31/12 det år, der svømmes. I 2017 er juniorer født i 

2000-2005. Seniorer er svømmere i alderen 20 år +. 

Der er separate heats for damer og herrer og medaljer til nr. 1, 2 og 3 for begge køn. 

Udover at kæmpe med om DM medaljerne er DM samtidig udtagelsesstævne for de svømmere, 

som skal repræsentere Danmark ved de kommende internationale stævner i sommeren 2019. 

Tilmeldingen koster 200 kr. per deltager og foregår via: 

https://www.sportstiming.dk/backend/event/6035 

Deltagelse 

For at deltage i DM, DM junior eller DM masters i åbent vand skal deltageren være medlem af en 

forening under Dansk Svømmeunion. Godkendte startfællesskaber i svømning anerkendes også 

ved svømning i åbent vand. 

https://www.sportstiming.dk/backend/event/6035


 

Side 2 af 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Program for dagen: 

Kl. 10.30: Svømmer-/træner briefing (obligatorisk for alle deltager. Det er tilladt at sende 

repræsentanter, hvis svømmeren ikke selv kan deltage) 

Kl. 11.00: Official møde  

Kl. 12.00: Senest indtjekning af svømmer (incl godkendelse af våddragter/udstyr) 

Kl. 14.00: Heat 1 (Drenge/Mænd) 

Kl. 14.05: Heat 2 (Piger/Damer) 

Kl. 15.30: Præmiecermoni 

Ruten 

Svømmeruten er over Roskilde Fjord med start fra Vikingeskibsmuseet til Vigen Strand, hvorfra 

svømmer vender rundt om to bøjer og svømmer retur mod Vikingeskibsmuseet. 
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Våddragter 

Ved temperaturer under 20 °C må våddragt benyttes og ved temperaturer under 18 °C SKAL 

våddragt og badehætte benyttes. Våddragter skal være godkendt i henhold til 

mesterskabsbestemmelserne. 

 

Tidtagning og GPS 

Svømmerne skal med tidtagningschips og GPS. Tidtagningschip placeres rundt om håndleddet 

mens GPS’en monteres i en dertil udleveret lycravest i synlig farve, som let kan anvendes oven på 

badetøj eller våddragt. Brug af tidtagningschip og GPS er med til at højne sikkerheden omkring 

åbent-vand svømningen, samtidig med at GPS systemet gør det muligt for tilskuere at følge med i 

løbets udvikling på fra land, men også hjemme fra sofaen via GPS APP. 

 

Mesterskabsbestemmelser 

Hent mesterskabsbestemmelserne her: 

https://www.svoem.org/_files/bentvand/mesterskabsbestemmelserowver.6.pdf 

Yderligere information  

Angående tilmelding eller andet information:  

Kontakt Caroline Kleemann Falster på mail: ck@svoem.dk eller mobil 6112 8187 

Vi håber på at se mange svømmeklubber bakke om omkring DM i åbent-vand svømning, 

og vi glæder os til at byde jer velkommen i Roskilde den 15. juni 2019! 

 

Mange svømmehilsner 

Dansk Svømmeunion 
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