
 

 

Klubmesterskab og Galla i H2Odense 
Lørdag d. 19. januar 2019 
Universitetssvømmehal, Campusvej 55, 5230 Odense 

 

Kære Alle H2O’er 

Hele klubben inviteres hermed til klubmesterskaberne 2019 og efterfølgende gallafest i H2Odense lørdag d. 
19. januar 2019. Klubmesterskaberne afvikles i Universitetssvømmehallen kl. 1200-1800 og efterfølgende 
afholdes der gallafest med spisning på Mødecenter 1748, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense. Det er 
naturligvis gratis at deltage for alle medlemmer i klubmesterskaberne. Festen koster 50 kr. per person. 

Program:  
Klubmesterskaberne er opdelt i to dele, hhv. for vores konkurrencesvømmere (åben konkurrence / 
Masters) og for svømmeskolen.  

Svømmeskoledeltagelsen: Det er vigtigt, at klubmesterskabet bliver en god oplevelse for alle. Spørg gerne 
træneren eller den halansvarlige om, hvordan et stævne foregår og se videoerne om, hvordan et stævne 
fungerer. Videoerne lægges løbende op på klubbens facebookside. Alle hjælpemidler (bælte, vinger, plade, 
træneren eller en forælder) er tilladte i svømmeskoleløbene. Normalt startes der fra skamlen, men det er 
også tilladt at starte fra kanten eller nede i vandet. Svømmeskolen må udover deres egne løb gerne stille op 
i den åbne konkurrence og dermed indgå i konkurrencen om at blive klubmester. 

Svømmeskoletrænere må også gerne deltage. 

PROGRAM  
Opvarmning kl. 1200  
Stævnestart kl. 1300 og forventet Stævneafslutning kl. 1800 
Ulige nr. Dameløb / Lige nr. Herreløb 
Løbs nr. Distance og Stilart Deltagere 
1+2 / 3+4 50 Fri Åben konkurrence / Masters 
101+102 50 Fri Svømmeskolen 
5+6 25 Fri Åben konkurrence (Kun Børne svømmere) 
103+104 25 Fri Svømmeskolen 
7+8 100 Fri Åben konkurrence  
9+10 400 Fri Åben konkurrence 
105+106 25m Bryst Svømmeskolen 
11+12 / 13+14 50 Bryst Åben konkurrence / Masters 
15+16 100 Bryst Åben konkurrence 
17+18 200 Bryst Åben konkurrence 
107+108 25 Ryg Svømmeskolen 
19+20 / 21+22  50 Ryg Åben konkurrence / Masters 
23+24 100 Ryg Åben konkurrence 
25+26 200 Ryg Åben konkurrence 
109+110 25 Fly Svømmeskolen 
27+28 / 29-30 50 Fly Åben konkurrence / Masters 
31+32 100 Fly Åben konkurrence 
33+34  200 Fly Åben konkurrence 
35+36 / 37+38 100 IM Åben konkurrence / Masters 
39+40 400 IM Åben konkurrence 
    



 

Præmier og inddeling 
Svømmeskole: Der er deltagermedaljer og diplom til alle deltagere fra svømmeskolen. Medaljer uddeles 
løbende og diplomer skrives så snart resultatlisterne foreligger. Ønsker man som svømmeskolesvømmer, at 
deltage i den åbne konkurrence, skal man huske at tilmelde sig disse løb ved tilmeldingen.  

Åben konkurrence (konkurrenceafdelingen): Der er pokal (Overall Klubmester) til den herre- eller 
damesvømmer, der opnår flest Finapoint (tid ift. verdensrekord) i sammenlagt fire løb (Medley medregnes). 
Pokalerne overrækkes til H2Odense Galla om aftenen. Der gives endvidere medaljer til top tre i årgangene 
Børn 1 og Børn 2. 

Masters: Masters modtager ligeledes pokal for bedste overall herre/dame dog ift. Masters-finapoint (tid ift. 
Masters-verdensrekord). Masters må desuden gerne stille op i den åbne konkurrence, men resultaterne 
indgår ikke i Klubmesterkonkurrencen.  

Der kåres klubmestre i følgende aldersgrupper som overordnet følger Dansk Svømmeunions 
aldersinddeling, men med udvidelse af børnesvømmergruppen:  

 DRENGE/HERRE PIGER/DAMER 
BØRN 2 2008 og yngre 2009 og yngre 
BØRN 1 2007 og 2006 2008 og 2007 
ÅRGANG 2005 og 2004 2006 og 2005 
JUNIOR 2 2003 og 2002 2004 og 2003 
SENIOR 2001+ og ældre 2002 og ældre 
MASTERS   

 

Tilmelding 
Svømmeskole: Tilmelding sker ved at skrive en mail til klubmesterskab@h2odense.dk eller tage fat på en 
halansvarlig og SKAL indeholde følgende informationer: 

• Fulde navn 
• Løbs nr. samt distance og stilart 
• Årgang 
• Nuværende hold 

Tilmeldingsfrist senest d. 14/01 2019. Der må maximalt tilmeldes 5 løb per svømmer.  

Konkurrenceafdelingen: Tilmelding via det link I har modtaget på mail eller af jeres træner. 

H2Odense Galla 
Der inviteres efterfølgende til en fælles klubmesterskabsfest lørdag d. 19/1 2019 for alle medlemmer og 
deres familier, hvor klubmestrene kåres og der ligeledes uddeles de årlige ”Årest Frivillig”, ”Årest træner” 
mv. Der vil være buffet efter kokkens valg og efterfølgende kaffe og kage, mens man selv betaler for 
drikkevarer i baren. Festen koster 50 kr./person og foregår i Mødecenter 1748, Buchwaldsgade 48, 5000 
Odense C, kl. 1800-2200. Der er plads til 180 personer og tilmelding foregår efter først til mølle-princippet. 
Herefter kan man skrive sig på venteliste og blive tilbudt plads ved afbud. Seneste tilmelding d. 14/01 2018  

Tilmelding og betaling sker på hjemmesiden (www.h2odense.dk) under aktiviteter. 

Parkering 
Der er gratis parkering ved Universitetssvømmehallen. Der vil være gennemgang gennem hallen til dem, 
som ikke har et adgangskort til omklædningsrummet.  



 

Billeder 
Der vil under klubmesterskabet blive taget billeder og enkelte videoer, som vi lægger op på sociale medier. 
Kontakt os, hvis I ikke ønsker at fremgå af disse, eller hvis I oplever enkelte billeder, I ikke ønsker vist.  

Andet 
Vi byder på en kop kaffe/the til både svømmere og tilskuere. Forældre, bedsteforældre, venner mv. er 
meget velkomne til den efterfølgende fest og som tilskuere til stævnet.  

  



 

Informationer til Speaker 

- Gratis kaffe i Kantinen 


