
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske Vippe 
Mesterskaber 
Dansk Svømmeunion og Farum-Familie-Svøm 
indbyder til Danske Vippe Mesterskaber og 
Danske Vippe Junior Mesterskaber 
 

Den 6.-7. juni 2015 i Farum Svømmehal 

Adresse: Farum Svømmehal, Farum Park 20, 3450  Farum 

 

Format  Konkurrence  

Junior 1 meter  Piger og drenge  

Junior 3 meter  Piger og drenge  

Senior 1 meter  Damer og herrer  

Senior 3 meter  Damer og herrer  

 

 

Kontakt til arrangør 

Farum-Familie-Svøm 

Stævneudvalget 

ffsudspring@gmail.com 

For Dansk Svømmeunion 

Nomi Mortensen 

Leder, TLE-udvalget 

nomi@odense-udspring.dk 
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Vigtige datoer 

26. maj 2015 – Endelige tilmelding af deltagere, dommere og øvrige officials via 
email til arrangør – husk t-shirt størrelser!  

3. juni 2015 – Springlister via DiveSheets, meet: dvmdvjm2015*  
 
*) Springlister kan korrigeres via sekretariatet indtil 24 timer før konkurrencestart 

 

Program 

 

Fredag 5. juni 
16.45 Adgang til omklædning og opvarmning 
17.00 Adgang til bassin for træning 
19.00 Træning slut, omklædning forlades 19.30  
 
Lørdag 6. juni 
08.45 Adgang til omklædning og opvarmning 
09.00 Adgang til bassin for træning 
10.00 Teknisk møde 
10.45 Indmarch og præsentation 
11.00 Konkurrencestart 
18.00 Forventet afslutning* 
 
Søndag 7. juni 
08.30 Adgang til omklædning og opvarmning 
09.00 Adgang til bassin for træning 
09.30 Konkurrencestart 
14.00 Forventet afslutning* 
 
*) Der er åben træning fra konkurrence slut til dette tidspunkt 
 
 

 

Lørdag 6. juni 2014  Søndag 7. juni 2014  

3 meter vippe, junior piger indledende  1 meter vippe, junior piger indledende  

1 meter vippe, junior drenge indledende  3 meter vippe, junior drenge indledende  

3 meter vippe, damer indledende  1 meter vippe, damer indledende  

1 meter vippe, herre indledende  3 meter vippe, herrer indledende  

3 meter vippe, junior piger finale  1 meter vippe, junior piger finale  

1 meter vippe, junior drenge finale  3 meter vippe, junior drenge finale  

3 meter vippe, damer finale  1 meter vippe, damer finale  

1 meter vippe, herrer finale  3 meter vippe, herrer finale  
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Regler og kvalifikation 
De fuldstændige mesterskabsbestemmelser samt oversigt over kvalifikationskrav findes på 
svoem.org. 
 
Dommere 
De deltagende klubber skal informere arrangøren om hvilke dommere der deltager, disse 
skal være til rådighed ved alle konkurrencer.  
For at sikre en god afvikling skal deltagende klubber stille med mindst 1 dommer ved 
deltagelse, med mindst 2 dommere ved 6 tilmeldte udspringere og med mindst 3 dommere 
ved 11 eller flere tilmeldte udspringere.  
Der udleveres hvide t-shirts fra Dansk Svømmeunion til dommerne, så oplys venligst t-
shirt størrelse ved tilmelding. 
Der er gratis forplejning til tilmeldte dommere!  
 
Indkvartering og forplejning 
I forbindelse med stævnet serveres der frokost begge dage samt frugt, saft og kaffe/te til 
de tilmeldte deltagere og officials. 
Aftensmad kan forhåndsbestilles til fredag og/eller lørdag aften.  
Der tilbydes indkvartering i svømmehallens mødelokale, samt morgenmad, alternativt er 
nærmeste hotel Farum Park, Idrætsvænget 2. 
 
 
 
 

Betaling 
Deltagergebyret kr. 200,- inkluderer forplejning og  t-shirt  

Trænere og officals (dommere undtaget) kr. 100,- inkluderer forplejning  

Startgebyret kr. 100,- pr. start i indledende konkurrence. 

Tilvalg: 

Middagsmåltid kr. 80,- pr. person/aften 

Overnatning og morgenmad kr. 50,- pr. person/nat  

Alle beløb faktureres klubberne af Dansk Svømmeunion 

 


