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Danske Open Masters
Hillerød 1517. juni 2018



Dato Fredag den 15. juni, lørdag den 16. juni og søndag den 17. juni 2018
Stævnet afholdes i kombination med Hillerød Langbane Cup

Svømmehal Hillerød Svømmehal
Milnersvej 37 a
3400 Hillerød
Bassinet er 50 m - 6 baner

Der vil være adgang afslapningslokale i Frederiksborg Centret. Det er tilladt at sætte
små telte op på græsplænen bag svømmehallen, dog ikke til overnatning.

El-tid Der vil være elektronisk tidtagning fra Unionen. Inden stævnet vil der blive foretaget
opmåling af bassin. Når vi kender målene vil det blive offentliggjort på svoem.org, om
det er muligt at slå WR og ER.

Stævneplan Afsnit 1: Fredag den 15. juni
Indgang til omklædning kl. 15.45
Opvarmning i bassin fra kl. 16.00
Ledermøde i HILS klublokale kl. 16.00
Officialmøde i HILS klublokale kl. 16.20
Stævnestart kl. 17.15

Afsnit 2+3: Lørdag den 16. juni
Indgang til omklædning kl. 7.45
Opvarmning kl. 8.00
Ledermøde i HILS klublokale kl. 8.00
Officialmøde i HILS klublokale kl. 8.20
Stævnestart kl. 9.30

Afsnit 4+5: Søndag den 17. juni
Indgang til omklædning kl. 7.45
Opvarmning i bassin fra kl. 8.00
Ledermøde i HILS klublokale kl. 8.00
Officialmøde i HILS klublokale kl. 8.20
Stævnestart kl. 9.30

Afsnit 2+3 og 4+5 afvikles i direkte forlængelse af hinanden med en kort pause
(se mesterskabsfolderen). Officialsmøde kun morgen.

Sekretariat forefindes i svømmehallen ved startområdet og er bemandet fra 15.15
fredag og kl. 7.45 lørdag og søndag

Holdkapkort og afmeldinger skal afleveres i sekretariatet senest 1½ time før hvert
stævneafsnit. Wingrodan’s app kan ligeledes benyttes.

Masterløb og løb for ordinære svømmere vil blive afviklet skiftevis

Anmeldelsesgebyr 75 kr. pr individuel start
160 kr. pr holdkapstart

Startpenge for danske klubber opkræves af Dansk Svømmeunion og udenlandske
klubber bedes betale senest i forbindelse med tilmelding.

Reg. nr.: 9877 Konto nr: 000 645 7770
IBAN: dk05 3000 0006 4577 70 Swift: DABADKKK

Betaling skal mærkes ”DOM-L + Klubnavn”
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          FREDAG 15. juni – kl. 17.15 
 

 Afsnit 1 

Løb 1 + 2 800 Fri - årgang/junior/senior 
Løb 101+102 800 fri - masters 

Løb 3 + 4 400 IM - årgang/junior/senior 

Løb 103+104 400 IM - masters 

 Præmieoverrækkelse 
 

          LØRDAG 16. juni – kl. 09.30 
 

 Afsnit 2 
Løb 5 + 6  200 bryst - årgang/junior/senior 
Løb 105+106  200 Bryst - masters 

Løb 7 + 8  100 fly - årgang/junior/senior 

Løb 107+108  100 fly - masters 
Løb 9 + 10  200 fri - årgang/junior/senior 
Løb 100+110  200 fri - masters 
Løb 11 +12  50 ryg - årgang/junior/senior 

Løb 111+112  50 ryg - masters 

 Præmieoverrækkelse 

Løb 13 + 14  4x100 holdmedley - årgang/junior/senior 
Løb 113+114  4x100 holdmedley - masters 
 Pause 15 min 

 Afsnit 3 

Løb 15 +16 200 IM - årgang/junior/senior 

Løb 115+116 200 IM - masters 
Løb 17 + 18 50 fri - årgang/junior/senior 

Løb 117+118 50 Fri - masters 

Løb 19 + 20 100 ryg - årgang/junior/senior 

Løb 119+120 100 ryg - masters 

 Præmieoverrækkelse 

Løb 21 4 x 100 fri mix - årgang/junior/senior 
Løb 121 4 x 100 fri mix - masters 
 Præmieoverrækkelse 

 

 

Løbsprogram 



 

 

 

 

 

          SØNDAG  17. juni – kl. 09.30 
 

 Afsnit 4 
Løb 23 + 24  100 fri - årgang/junior/senior 
Løb 123+124  100 fri - masters  
Løb 25 + 26  200 fly - årgang/junior/senior 
Løb 125+126  200 fly - masters 
Løb 27 + 28  50 bryst - årgang/junior/senior 
Løb 127+128  50 bryst - masters 
 Præmieoverrækkelse 
Løb 29 + 30 4x 100 fri - årgang/junior/senior 
Løb 129+130 4x 100 fri - masters 
 Pause 15 min 
 Afsnit 5 
Løb 31 + 32  200 ryg - årgang/junior/senior 
Løb 131+132  200 ryg - masters 
Løb 33 + 34  400 fri - årgang/junior/senior 
Løb 133+134  400 fri - masters 
Løb 35 + 36  100 bryst - årgang/junior/senior 
Løb 135+136  100 bryst - masters 
Løb 37 + 38  50 fly - årgang/junior/senior 
Løb 137+138  50 fly - masters 
 Præmieoverrækkelse 

Løb 39 4x100 holdmedley mix - årgang/junior/senior 

Løb 139 4x100 holdmedley mix – masters 
 Præmieoverrækkelse 

 
 

 

 



Tilmelding Stævne- og officialtilmelding skal ske til Svend Sander
Tel.: +45 31 66 58 33 – email: tilmeldinger@danskemasters.dk
Anmeldelsesfrist er den 17. maj 2018

Startlister Offentliggøres på www.svoem.org og www.danskemasters.dk

Efteranmeldelse Der kan efteranmeldes efter gældende regler jf. Dansk Svømme Union

Official Officials kan være aktive deltagere i stævneafsnit, hvor de ikke fungerer som officials

Ved 10-19 tilmeldte starter stilles med 1 dommeruddannet i 1 stævneafsnit
Ved 20-49 tilmeldte starter stilles med 1 dommeruddannet official i mindst 3
stævneafsnit
Ved 50 tilmeldte starter eller derover stilles med 2 dommeruddannet officials i mindst
3 stævneafsnit

Navn og uddannelse (modul) på officials skal sammen med tilmeldinger
fremsendes til Svend Sander på tilmeldinger@daskemasters.dk senest den 17. maj 2018

Klubber, der ikke stiller den/de krævede officials, udelukkes fra Mesterskabet, i følge
Mesterskabsfolder

HILS serverer morgenmad begge dage samt frokost lørdag og søndag til officials.
Derudover serveres løbende frugt, slik, kage og drikkevarer.

Lej en official Hillerød Svømmeklub tilbyder at stille officials lørdag og søndag for de klubber der ikke
selv kan medbringe Hillerød Svømmeklub tilbyder at stille officials for de klubber, der
ikke selv kan medbringe. Fordelingen sker efter først-til-mølle princippet. Vi henstiller
dog til at de klubber, som har mulighed for selv at stille officials, gør det

For bestilling af officials kontakt Tilde Juul på tilde_juul@hotmail.com
Pris: 300 kr. pr. official pr. stævneafsnit – se tilmeldings- og betalingsark
Aftale skal være lavet inden 10. Maj 2018

Kontaktperson Tilde Juul
e-mail: tilde_juul@hotmail.com eller tilmelding@hils.dk

Stævneleder Martin Veje og Anne Galsøe
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Transport Hillerød Svømmehal ligger i forbindelse med Frederiksborg Centret. Der er
parkeringsmuligheder foran svømmehallen samt en større P-plads 200 meter til venstre
for hallen
Til Hillerød station er der 10 min gang.

Links Informationer om mesterskabet kan findes på denne side:
Dansk Svømmeunion: www.svoem.org
Under Aktivitetskalenderen kommer tilmeldingsfiler og lign.

Overnatning Hillerød Svømmeklub henviser til hoteller, vandrehjem, airBNB og camping i området,
herunder:

Hillerød Camping ligger 500 meter væk og har mange hytter:
http://www.hillerodcamping.dk

Nordisk Lejrskole: https://hillerodhostel.dk/da (billig pris)

Hotel Hillerød: https://hotelhillerod.dk (500 meter væk)
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Bespisning Bod i svømmehallen
Der vil være opstillet en bod i svømmehallen hvor der nemt kan købes snacks, kage,
drikkevarer med mere.

Frokost Lækker frokostsandwich kan forudbestilles for 45 kr.
Tilmelding via Excel-ark ’DOM-L 2018 Betalingsark’ til HILS på tilmelding@hils.dk
senest 17. maj 2018

Alternativt kan frokost købes i Restaurant F, som ligger i Frederiksborg Centret.
Ligeledes ligger der en Rema1000 i gå afstand.

Aftensmad Tilbydes lørdag aften i forbindelse med Masters middag – se nedenfor

Masters middag Hillerød Svømmeklubs masterhold er vært for en ”Masters og Official middag” i
forbindelse med Danske Open Masters på Langbane 2018

Middagen kommer til at foregå i HILS' klubhus"Bane 7" med dejlige
udenomsarealer. Lokalet ligger i gåafstand fra svømmehallen.

Middagen foregår lørdag den 16. juni ca. kl. 18.00. Præcist tidspunkt og vejvisning gives
under 2. stævneafsnit. Der serveres en festlig menu, og der vil hele aftenen være bar,
hvor øl, vand og vin kan købes. Det vil være fornuftige priser.

Vi håber, at I vil støtte op om dette og vælge at deltage lørdag aften.

Pris for festmiddag er 180 kr. pr. person

Tilmelding via Excel-ark ’DOM-L 2018 Betalingsark’ til tilmelding@hils.dk senest 17. maj
2018

Tilmelding og Tilmelding og betaling til Masters + official middag samt officialleje skal ske senest den
betaling 17. maj 2018 ved fremsendelse af udfyldt excel-ark til tilmelding@hils.dk

Indbetaling af beløb på konto
Tilmelding og betaling skal foregå klubvis. HUSK angivelse af klubnavn
Excel-ark ’DOM-L 2018 Betalingsark’ forefindes på www.svoem.org
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