
Klubmesterskab 2017 / 2018 
 

Kære medlem. 
Du indbydes til, at deltage i klubmesterskabet i Haslev Svømmeklub  

Lørdag den 28. April 2018 fra kl. 8.00 -12.30.  

Alle, der svømmer i det store bassin, kan deltage i årets klubmesterskab. Du kan tilmelde dig i 5 forskellige løb, 
jo flere løb man svømmer, jo større er chancen for at blive klubmester. 

Løb 5 : 25 fri – svømmeskole drenge 
Løb 6 : 25 fri –svømmeskole piger 
Løb 13: 25 ryg – svømmeskole drenge 
Løb 14: 25 ryg – svømmeskole piger 
Løb 21: 50 fri – svømmeskole drenge 
Løb 22: 50 fri – svømmeskole piger 
Løb 29:50 ryg – svømmeskole drenge 
Løb 30: 50 ryg – svømmeskole piger 
Løb 37: 25 valgfri ben med plade svømmeskole drenge 
Løb 38: 25 valgfri ben med plade svømmeskole piger 
 
Bemærk, at det er tilladt at starte i vandet, du kan således deltage uden at kunne springe i vandet fra 
startskamlen. 

Alle der deltager i klubmesterskabet vil få udleveret en erindringsmedalje. 

For at blive klubmester skal man deltage i et eller flere løb, jo flere løb man svømmer, jo større er chancen for 
at blive klubmester. 

Der gives point for 1, 2 og 3 pladser, med henholdsvis 3, 2 og 1 point. 

Voksne Motionister  
Motionister kan deltage i alle løb dem fra svømmeskolen dog max 3 løb, i kan også deltage i 100m fri, 100m 
bryst, 100m ryg og 100m Im. Der gives point for 1, 2 og 3 pladser, med henholdsvis 3, 2 og 1 point. 
Program for dagen: 
Kl. 8.00       Adgang til hallen 
Kl. 8.00 – 8.50      Opvarmning 
Kl. 8.05                                     Officials møde 
Kl. 9.00       Stævnestart 
Kl. 12.00       Stævne slut 
Kl. 12.15      Overrækkelse af erindringsmedaljer til svømmeskoledeltagerne 
Der kåres klubmestrer i følgende grupper/årgange:  

Der kåres klubmestrer i følgende 
grupper/årgange: Gruppe 

Drenge / Piger 

Klubmester  
Børn     0-8 år              9-10 år          11-12 år         13-14 år        15-17 år 
 2017-2009   2007-2008   2005-2006    2003-2004    2000-2002 
  
Voksne motionister 21 til 30 år 
Voksne motionister 31 til 40 år 
Voksne motionister 41 til 50 år 
Voksne motionister 51 til 60 år 
Voksne motionister 61 til 99 år  
Konkurrence afdeling 
 

Har deres egen inddeling 
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Der kommer løbende information omkring stævnet på Facebook (Haslev svømmeklub) 
 
 
 

Lørdag den 28 April 2018 fra kl. 8.00 -12.30.  

Alle, der svømmer i det store bassin, kan deltage i årets klubmesterskab. Du kan tilmelde dig i 5 forskellige løb, 
jo flere løb man svømmer, jo større er chancen for at blive klubmester. 

 
 

 
Løb 5 : 25 fri – svømmeskole drenge 
Løb 6 : 25 fri –svømmeskole piger 
Løb 13: 25 ryg – svømmeskole drenge 
Løb 14: 25 ryg –  svømmeskole piger 
Løb 21: 50 fri – svømmeskole drenge 
Løb 22: 50 fri – svømmeskole piger 
Løb 29:50 ryg – svømmeskole drenge 
Løb 30: 50 ryg – svømmeskole piger 
Løb 37: 25 valgfri ben med plade svømmeskole drenge 
Løb 38: 25 valgfri ben med plade svømmeskole piger 
 
  
 
TILMELDING – sendes tilbage på mail Jatchr@hotmail.com eller afleveres til din 
Instruktør senest den 13 April.  
Har du spørgsmål om stævnet kan du ringe til Tom Christensen på tlf. 30512532 

 
--------------------------klip-------------------------------------klip-------------------------------klip---------------------------------- 
 
 
Fornavn:________________________________________________ Fødselsår / årgang ___________ 
Efternavn__________________________________________________________ 
Jeg tilmelder mig følgende løb: løb nr.______  løb nr._____ løb nr._____  løb nr._____løb nr.____ 
 
Der kommer løbende information omkring stævnet på Facebook (Haslev svømmeklub) 

Hvis du er i tvivl om hvilke løb du skal tilmelde dig, kan du spørge din instruktør til råds. 
Tilmeldingen skal afleveres til din instruktør, indbydelsen puttes i den gule postkasse i tekøkkenet af 
instruktøren, eller sendes som mail til Tom Christensen på  Jatchr@hotmail.com 


