
Hvad er NS Mini 

Nordsjællands Mini er et samarbejde mellem klubberne fra Farum, A6 (Jyllinge, 
Slangerup, Ølstykke/Laksen), Helsinge, Hillerød, Frederiksværk og Frederikssund. 
Konceptet består af 6 årlige stævner, som på skift afholdes i de forskellige klubber. 
Stævneplanen planlægges et år frem inden sæsonstart.  

Formålet med konceptet er at holde nogle korte stævner af maks. 4 timers varighed, 
som tager højde for, at nye og yngre svømmere kan få en god start i deres 
svømmekarriere. Det forventes, at alle de deltagende klubber bakker op om 
konceptet, så stævnerne forløber som planlagt. 

 

Hvilke svømmere kan deltage  
En svømmer, der har opnået en sølvnål tid, kan efterfølgende ikke deltage i 
Nordsjællands Mini. Det er både trænernes og svømmernes ansvar, at dette 
overholdes. Dette sikrer, at NS Mini forbliver et begynderstævne. 

 

Hvor mange løb og i hvilke kan svømmerne deltage i  
Hver svømmer må maks. tilmeldes 2 individuelle løb + 1 holdkap. Hver klub må maks. 
stille 2 hold i hver holdkap (dog må A6 stille med 3 hold i hver holdkap). Ved mix-
holdkap med 4 svømmere pr. hold, må hver klub stille med 4 hold (A6 med 6 hold). I 
200 m løb er det kun svømmere, der kan svømme en tid, der svarer til en flipper 
nåletid, der kan deltage. Trænerne skal kunne stå inde for, at svømmeren kan 
svømme tiden. 

 

Afmeldinger  
For at undgå unødige tomme baner er det vigtigt at klubberne afmelder svømmere, 
som på forhånd ved, at de alligevel ikke skal svømme. Så HUSK at meld til din træner 
i god tid, hvis du ikke kan deltage i et stævne; og husk at giv besked, hvis du bliver 
syg. 

 

Officials  
Hver klub skal som udgangspunkt stille med 2 officials (A6 stiller med 6 officials), 
hvoraf 1 (3 for A6) skal have modul 2. Husk at anføre officials uddannelse, f.eks. 
modul 1, 2 eller 3 på tilmeldingen til stævnet. Den arrangerende klub må øge antallet 

https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Staevneadministration/Naale/


til 3 officials (7 for A6) i indbydelsen, hvis der på forhånd er meldt afbud fra en klub. 
Skulle det ske, at en klub melder fra efter indbydelsen er sendt ud, er det klubbernes 
ansvar i fællesskab at stille ekstra officials. I samarbejdets ånd forventes det, at alle 
klubber er behjælpelige med at udfylde de manglende officialposter. 

Derfor er det vigtigt, at man husker at tilmelde sig et Official-kursus, da NS Mini er 
baseret på frivillige kræfter. Du kan tilmelde dig et kursus på dette link. Du skal først 
tilmelde dig Official, Modul 1 kurset – og derefter rigtig gerne Modul 2 kurset. 

 

https://www.svoem.org/Aktuelt/Kalender/?vis=&type=Kurser&fritekst=S%C3%B8getekst&postnr=Postnr.+fra&postnrtil=Postnr.+til&dagfra=29&maanedfra=9&aarfra=2021&dagtil=1&maanedtil=9&aartil=2022#result

