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Velkommen til Hillerød
Af Tilde Mette Juul
Formand, Hillerød Svømmeklub
Det er en stor glæde for Hillerød
Svømmeklub at skulle være vært for
DOML, der ligesom i 2018 afholdes
sammen med et stævne for yngre
svømmere. At yngre og ældre
svømmere konkurrerer ved samme til
stævne – dog ikke mod hinanden  har
flere fordele.
For det første er det med til at udbrede
kendskabet til masterssvømning, idet
unge svømmere får øjnene op for, at
man godt kan dyrke konkurrence
svømning, selvom man er rundet de 25
år. Jeg var selv 42 år før jeg fandt ud af,
at der var noget, som hed masters
svømning, da det ikke var noget, der
blev reklameret for, da jeg var ung. Ved
sidste stævne viste det sig også, at
mange af de unge svømmere blev ret
imponerede af de mange danske og
internationale rekorder, der blev slået
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I 2020 har vi udviklet på programmet, så
tre ud af de fem afsnit er med
mastersdeltagelse. Det giver mulighed
for at indlægge optimale pauser for
begge grupper. Bassinet i Hillerød er
stadig godkendt til at slå internationale
rekorder.

Der er desuden rig mulighed for at finde
overnatningsmuligheder i vores smukke
by, Hillerød og vi tilbyder forplejning hele
weekenden i det omfang deltagerne har
brug for det.
Vi glæder os til at tage imod alle svøm
mere, trænere og ledere i juni måned.

og at folk over 40 år faktisk kan svømme
hurtigt.
For det andet giver det klubberne
mulighed for at tage til stævne sammen
på tværs af aldersgrupper, hvilket kan
være med til at styrke sammenholdet i
klubben.
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Løbsprogram
Danske Open Masters
gennemføres sammen
med Hillerød Langbane
Cup for unge
svømmere.
Masterssvømmere kan
kun svømme i masters
løb (100+) i afsnit 2, 3
og 5 angivet i sort tekst.
Unge svømmere
deltager i løb angivet
ved Y(outh) og i en
grå tekstfarve.
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Fredag, 12. juni

Lørdag, 13. juni

Lørdag, 13. juni

Lørdag, 13. juni

Søndag, 14. juni

1. afsnit - kl. 17.00

2. afsnit - kl. 09.00

3. afsnit - kl. 14.00

4. afsnit - kl. 17.30

5 afsnit - kl. 09.30

1
800 m fri (d)
2+3 50 m fri
4+5 50 m bryst
6
800 m fri (p)
7+8 50 m rygcrawl
9+10 50 m fly

Y
Y
Y
Y
Y
Y

101 4x200 m fri
102 4x200 m fri
11+12 200 m fly
103 50 m bryst
104 50 m bryst
105 200 m fly
106 200 m fly
13+14 100 m ryg
107 100 m fri
108 100 m fri
109 200 m bryst
110 200 m bryst
15+16 100 m bryst
111 50 m ryg
112 50 m ryg
113 400 m fri
114 400 m fri
17+18 200 m fri
19+20 400 m IM
21+22 4x100 HM p/d

K
M
Y
K
M
K
M
Y
K
M
K
M
Y
K
M
K
M
Y
Y
Y

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

4x50 m fri
4x50 m fri
200 m ryg
200 m ryg
50 m fly
50 m fly
200 m IM
200 m IM
800 m fri
800 m fri
4x50 HM mix

K
M
K
M
K
M
K
M
K
M

2+3 Finale 50 m fri
4+5 Finale 50m bryst
7+8 Finale 50 m ryg
9+10 Finale 50 m fly
23 4x50 fri mix

Y
Y
Y
Y
Y

126 200 m fri
127 200 m fri
24+25 200 IM
128 100 m bryst
129 100 m bryst
26+27 400 m fri
130 100 m fly
131 100 m fly
28+29 100 m fly
132 100 m ryg
133 100 m ryg
30+31 200 m ryg
134 50 m fri
135 50 m fri
32+33 200 m bryst
136 400 m IM
137 400 m IM
34+35 100 m fri
138 4x100 fri mix
36 4x100 m fri mix

M
K
Y
M
K
Y
M
K
Y
M
K
Y
M
K
Y
M
K
Y
Y
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Hvem kan deltage ?

Lørdag

Søndag

Adgang til hal

15.15

07.15

07.45

Opvarmning

15.30

07.30

08.00

Holdledermøde

15.45

07.45

08.15

Officialmøde

16.00

08.00

08.30

Stævnestart

17.00

09.00

09.30

Lørdag er der er minimum 45 minutters pause mellem afsnit 2 og 3 og mellem afsnit 3 og
4, hvor der vil være mulighed for opvarmning/afsvømning. Søndag forventes stævnet
afsluttet senest kl. 15.
Holdleder og officialsmøder afholdes i Hillerød Svømmeklubs klubhus "Bane 7".

Mesterskabet er åbent for alle danske
og udenlandske masters svømmere,
som er/fylder 20 år i det kalender år
hvor mesterskabet afholdes.
Gruppe A 2024 år (premasters),
A 2529,B 3034, C 3539, D 4044,
E 4549, F 5054, G 5559, H 6064,
I 6569, J 7074, K 7579, L 8084,
M 8589, N 9094 ... (fem års alders
grupper, så højt som nødvendigt).
Aldersgrupperne i holdkap er som
følger:
Gruppe, A 8096 (premasters),
A 100119, B 120159, C 160199,
D 200239, E 240279, F 280319,
G 320359, ... (40 års stigning
så højt som nødvendigt).
Holdkap er sammensat af den totale
alder af deltagerne på holdet. Bemærk
venligst, at man ikke kan stille op på
flere hold i samme løb.
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En premastersholdkap defineres som
en holdkap hvor deltagerne alle er
premasters – altså alle fylder
mindst 20 og højst 24 år i kalenderåret.
Mastersvømmere kan derfor ikke
deltage i premastersholdkapper
og omvendt.
FINA’s regler, inklusive
mastersreglerne, er gældende ved
mesterskabernes afvikling

Foto: Ken Andersen

Fredag
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Tilmelding
Anmeldelsesgebyr:
Individuelle løb DKK 75, pr. start og
holdkap DKK 160, pr. hold/start.

Anmeldelsesfrist
Anmeldelsesfristen er senest den 13.
maj 2020 kl. 23.59.

Danske Klubber
Danske klubber skal tilmeldes via
Svømmetider: https://xnsvmmetider
1cb.dk/staevne/?8243
Anmeldelsesgebyret for danske
svømmeklubber vil blive opkrævet
klubberne fra Dansk Svømmeunions
kontor.

Udenlandske klubber

Entryform
Endvidere skal udenlandske klubber
overføre deltagergebyrer ved tilmelding.
Der bruges Swiftcode og Ibannummer.
Swift: DABADKKK
IBAN: DK0530000006457770.
Mrk DOML
Husk!
 At påføre anmeldelsestid, gruppe og
fødselsår (årgang).
 Navnet på den person som er
klubbens ansvarlige og hvortil
programmet sendes.

Club __________________________________ Country: ____________________
Contact Person: ______________________________
Email: _________________________________ Phone no: ________________
Closing date for Registration: May 13th, 2020
Name

Year of Grp Event
no
birth

Stroke

Entry time

Afmelding
Evt. afmelding skal ske snarest efter
ankomsten, dog senest 1 1/2 time før
hvert stævneafsnit.

Udenlandske klubber skal benytte leffil
(LENEX), som kan indlæses i Win
grodan eller tilmeldingsblaketten på
side 10 ved tilmelding. Leffil eller
blanket sendes til tilmelding@hils.dk.
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Holdkapkort
Danske klubber kan med fordel benytte Wingrodans App. Alternativt afleveres
holdkapkort i sekretariatet. Uanset metode skal endelig holdkaprækefølge
anmeldes senest halvanden time før stævneafsnit.
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Officials

Da stævnet afvikles uden tidtagere, skal
alle officials være dommeruddannet med
mindst modul 2

Under 10 starter:
1 dommeruddannet official i mindst ét
stævneafsnit med mastersløb.

1049 starter:
1 dommeruddannet official i 3
stævneafsnit med mastersløb.

50 starter og derover:
2 dommeruddannede officials i 3
stævneafsnit med mastersløb.
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Officials kan være aktive deltagere i det
eller de stævneafsnit, hvor de ikke
fungerer som officials.
Endvidere kan Mastersofficials vælge
at være official i afsnit 1 om fredagen
(kun for unge) i stedet for afsnit 3.
Navn og uddannelse (modul) på official
skal angives på Svømmetider: https://xn
svmmetider1cb.dk/staevne/?8243.

Lej en official
Hillerød Svømmeklub kan udleje officials
til klubber, der har behov. Pris: DKK
400, pr. official pr. stævneafsnit.
Da der vil være et begrænset antal
HILSofficials til udlejning, bookes disse
efter førsttilmølleprincippet via
tilmelding@hils.dk.
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Det er nødvendigt for afviklingen af
stævnet, at danske klubber bidrager
med officials. Se nedenstående krav
til danske mastersklubber.
Udenlandske klubber skal ikke stille
med officials.
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Følg stævnet online
Har du ikke mulighed for at være til stede under stævnet, kan du på
www.livetiming.dk følge hele stævnet fra din mobil, lap eller desktop.
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Du kan også følge, hvilke rekorder, der biiver sænket.
På www.mastersnews.dk/rekorder.html har du det fulde overblik over de danske,
svenske, norske samt nordiske, europæiske og verdensmastersrekorder.
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Procedure for europa- og verdensrekorder
Stævnebassinet i Hillerød Svømmehal er
opmålt og godkendt til både europa og
verdensrekorder.

livetiming.dk ved anmeldelse af rekorder
til eget nationalt svømmeforbund.

Svømmere, der sætter enten europa
eller verdensrekord skal sørge for at have
kopi af pas eller fødselsattest med til
stævnet.
LEN/FINArekordblanketter til udfyldelse
forefindes i sekretariatet.
Arrangørerne vil umiddelbart efter
stævnet fremsende udfyldte rekord
anmeldelser, målerbrev, kopi af pas mv.
til LEN (ER) / FINA (WR) med henblik
på at få rekorder anerkendt.
Danske rekorder vil automastisk blive
opdateret i det nationale rekordsystem
under Dansk Svømmeunion.
Udenlandske svømmere, der sætter
nationale rekorder, kan henvise til
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Svømmehal
Hillerød Svømmehal
Milnersvej 37a
3400 Hillerød
Holdleder og officialmøder
holdes i vores klubhus ”Bane 7”.

Langbane (6 baner á 50m)
Flyvende starter
Eltidtagning
LiveTiming på www.livetiming.dk
Vandtemperatur: 27,50

Hillerød Svømmehal  Sådan finder du rundt
A
B
C
D
E
F
G

A
B

C

Indgang
Hall med kagebod
Omklædning herrer
Omklædning damer
Klubhus  "Bane 7"
Sekretariat
Udendørs restitutionsområde

D

Bassin

E

F
G
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Forplejning
Hele weekenden tilbyder vi at få stillet
både den "lille" og den "store" sult.

Bod i svømmehallens forhal
Skal du have stillet den "lille" sult,
har vi en bod i svømmehallens forhal
med snacks, lækre kager og drikke
varer m.m.

Frokost
Når den større sult melder sig til frokost
tilbyder vi også en lækker frokostbuffet
både lørdag og søndag. Frokosten skal
bestilles på forhånd.
Prisen er DKK 75,00 pr. måltid.

Morgen og aftensmad
I forbindelse med overnatning i Royal
Stage tilbyder vi:
Morgenmad (lørdag og søndag)
DKK 45,00 pr. måltid.
Aftensmad (fredag og lørdag)
DKK 90,00 pr. måltid.
Tilbud om morgen og aftensmad
gælder uanset om du har sovet på
egen madras i mødelokale eller i
4personersværelse i Royal Stage.
Morgen og aftensmad skal bestilles
på forhånd.

Mad bestilles via Excelark ’DOML 2020 betalingsark’ til
tilmelding@hils.dk senest 13. maj
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Hotel/Overnatning
Under stævnet kan vi tilbyde en vifte af overnatningsmuligheder. Lige fra gratis overnat
ning i mødelokale på medbragte madrasser i Royale Stage til det mere eksklusive Hotel
Hillerød i kort gåafstand fra svømmehallen.

Royal Stage

Hotel Hillerød

Royal Stage

Milnersvej 41
3400 Hillerød
Tlf. (+45) 8282 9350
Afstand til svømmehal: 300 m

Milnersvej 39
3400 Hillerød
Tlf. (+45) 4820 9120
10 stk. 4mandsværelser, som lejes
ud.
Afstand til svømmehal: 50 m
Booking via:
http://royalstage.dk/kontakt

Booking via:
https://hotelhillerod.dk

Nordisk Lejrskole &
Kursuscenter
Lejrskolevej 4
3400 Hillerød
Tlf. (+45) 4826 1986
Billigt.
Afstand til svømmehal: 4 km
Booking via:
https://hillerodhostel.dk
23

Gratis overnatning i mødelokale. Du
skal selv medbringe madras/sovepose

Gratis gulvplads i Royal Stage skal bookes
via "tilmeldingsark"

Hillerød Camping
Blytækkervej 18
3400 Hillerød
Tlf. (+45) 4826 4854
Har mange hytter.
Afstand til svømmehal: 800 m
Booking via:
https://www.hillerodcamping.dk
24
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Parkering
Omkring Hillerød Svømmehal og Royal Stage
er der gode parkeringsmuligheder på de to store
parkeringspladser: P1 og P2  og det er gratis.

j
ve
s
r
lne
Mi
Royal Stage

Royal Stage

2

1

Hillerød Svømmehal

Hotel Hillerød
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Med offentlig transport til Hillerød
177 internationale ruter til Kastrup Lufthavn, hvoraf 41 er fra oversøiske destinationer
udenfor Europa, gør det nemt at komme til Danish Open Masters Championships 2020
i Hillerød fra stort set hele verden.

Med metro og Stog tager det ca. 60 minutter at køre fra Kastrup Lufthavn
til Hillerød St. med skift fra metro til Stog på Nørreport Station.
Fra Hillerød St. er der 1 km eller ca. 810 minutters gang til svømmehallen.

Følg dit fly på https://www.cph.dk/flyinformation

Brug Rejseplanen https://www.rejseplanen.dk til at planlægge din togrejse.
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