
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske Årgangs 
Vippemesterskaber 2017 
Dansk Svømmeunion og FREM Odense Udspring 

indbyder til Danske Årgangs Vippemesterskaber 

 

Den 7. -  8. oktober 2017 Universitetssvømmehallen 

Campusvej 55, 5230 Odense M 

 

Format Konkurrence Højde 

Gruppe D Piger og drenge 1m, 3m 

Gruppe C Piger og drenge 1m, 3m 

Gruppe B Piger og drenge 1m, 3m 

Gruppe A Piger og drenge 1m, 3m 

 

 

Kontakt til arrangør: 

FREM Odense 

Ansvarlig: Martin Thygesen 

mht5230@gmail.com 

For Dansk Svømmeunion: 

Peter Tranto Bräuner 

DMA & DM-koordinator 

ptb@ptb.dk 

mailto:ptb@ptb.dk
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Vigtige datoer 

16. september 2017 – Tilmelding af deltagere: Udspringere, dommere og øvrige 

trænere/holdledere via mail til ptb@ptb.dk   

Ved tilmelding oplyses: Navn, gruppe, starter 1m/3m, T-shirt-størrelse (10år. 12år, S, M, L, XL, XXL). 

Tilmeldingen er bindende for så vidt angår deltagergebyret. Dog undtaget tilmeldinger, hvor kvali-

fikation endnu ikke er nået, men forudsættes opfyldt ved Trip Trap stævne 23. september 2017. 

 

3. oktober 2017 – Springlister indsendes via DiveSheets, meet: daavm17.  

Bemærk springlister kan korrigeres via sekretariatet indtil deltageren eller dennes træner har 

signeret den officielle springliste – senest i forbindelse med teknisk møde. 

 

Foreløbigt program  

Fredag den 6. oktober: 

Kl. 16.30:  Adgang til omklædning og hal for opvarmning 

Kl. 17.00 Adgang til bassin 

Kl. 19.30  Træning slut. Omklædning forlades senest 20.00 

 

Lørdag den 7. oktober: 

Kl. 08.00  Adgang til omklædning og bassin for opvarmning 

Kl. 10.00  Teknisk møde  

Kl. 11.15 Indmarch og præsentation 

Kl. 11.30 Konkurrencestart 

Kl. 18.00 Forventet afslutning 

Kl. 18.30 Fælles spisning 

 

Søndag den 8. oktober: 

Kl. 08.00  Adgang til omklædning og bassin for opvarmning 

Kl. 10.00 Konkurrence start  

Kl. 16.00  Forventet afslutning 

 

Endeligt program udarbejdes efter tilmeldinger er modtaget 
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Afvikling 

Lørdag -  7/10 Søndag -  8/10 

Gruppe D – 1m, piger Gruppe D – 3m, piger 

Gruppe D – 1m, drenge Gruppe D – 3m, drenge 

Gruppe C – 3m, piger Gruppe C – 1m, piger 

Gruppe C – 1m, drenge Gruppe C – 3m, drenge 

Gruppe B – 3m, piger Gruppe B – 1m, piger 

Gruppe B – 1m, drenge Gruppe B – 3m, drenge 

Gruppe A – 3m, piger Gruppe A – 1m, piger 

Gruppe A – 1m, drenge Gruppe A – 3m, drenge 
 

Regler og kvalifikation 

Talent- og Landsholdsudvalget har besluttet, at det i år er muligt, at opfylde kvalifikationskravene 

frem til og med Trip Trap stævnet 23. september 2016 i Farum.  

DMA (mesterskabsansvarlig) er Peter Tranto Bräuner. 

 

De fuldstændige mesterskabsbestemmelser samt oversigt over kvalifikationskrav findes på 

svoem.org 

 

Dommere 

De deltagende klubber skal informere arrangøren om hvilke dommere, der deltager.  

For at sikre en god afvikling skal deltagende klubber stille med: 

- 1 dommer ved 1-3 tilmeldte udspringere 

- 2 dommere ved 4-10 tilmeldte udspringere 

- 3 dommere ved 11 eller flere tilmeldte udspringere 

 

Dommerne forventes siden oktober 2016 at have dømt mindst 1.000 spring ved Trip Trap DM-

format eller højere niveau. 

 

Der er gratis forplejning til tilmeldte dommere. Husk at oplyse t-shirt størrelse ved tilmeldingen. 

 

Forplejning 

I forbindelse med mesterskabet serveres der frokost begge dage. 

Der vil være frugt, saft og kaffe/te til de tilmeldte deltagere, dommere og trænere/holdledere. 

 

Der er fælles spisning lørdag aften, hvor arrangøren serverer aftensmad incl. drikkevarer.  

 

Spisning fredag aften er deltagerne selv ansvarlig for. Arrangøren kan oplyse, hvor der er 

spisesteder i nærheden. 
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Indkvartering 

Der er mulighed for indkvartering og morgenmad i Frem Odense’s klubhus (Stadionvej 50 A, 5200 

Odense V).  Pris: 50 kr/nat pr. person. Ønskes overnatning i klubhus oplyses dette ved 

tilmeldingen. 

De overnattende klubber er selv ansvarlige for transport mellem klubhus og Svømmehal 

 

Alternativt kan der henvises til nærliggende hoteller eller vandrehjem. Kontakt arrangøren, hvis der 

er behov for at få anvise steder. 

 

Betaling 

Deltagergebyr for udspringere (forplejning incl. spisning lørdag aften og t-shirt): kr. 300 

Startgebyr, pr. start på hhv. 1m og 3m:    kr. 100 

 

Deltagergebyr for trænere/holdledere (forplejning incl. spisning lørdag aften): kr. 300 

 

Overnatning pr. person/nat (incl. morgenmad)   kr.   50  

 

Alle beløb faktureres efterfølgende klubberne af Dansk Svømmeunion.  

Deltagergebyret er bindende ved tilmeldingsfristen 16. september 2017. 

 

 

Kontakt 

Spørgsmål om stævnet og den praktiske afvikling, herunder Dive-Recorder, forplejning og evt. 

vejledning omkring overnatning rettes til arrangøren: 

FREM Odense, Martin Thygesen, mail: mht5230@gmail.com, tlf. 2929 5940 

 

Spørgsmål omkring tilmelding, krav,  økonomi eller andet rettes til DM-koordinator og DMA:  

Peter Tranto Bräuner, mail: ptb@ptb.dk, tlf. 4042 8099 
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