
Helsinge Svømmeklub indbyder hermed Frederikssund, Hillerød, Helsinge, A6, Frederiksværk og
Farum til NS Mini stævne i Helsinge Svømmehal, søndag den 12. marts 2023

Praktisk info og tilmelding:

Dato: Søndag den 12. marts 2023
Adresse: Helsinge Svømmehal, Boagervej 26, 3200 Helsinge
Stævnet: Lukket invitationsstævne – kortbane (25m) – 6 baner – ATUX
Stævneleder: Madlen Frommhold / staevne@helsinge-swim.dk
Tidspunkter: Adgang til omklædning kl. 09.00
Indsvømning kl. 09.00 – 10.00 (De sidste 10 minutter med sprint start). 

Tilmelding: Hver svømmer må svømme op til 2 individuelle løb + holdkap. Tilmeldinger via
svømmetider senest den 8. marts 2023.

Officials: Hver af de deltagende klubber stille med 3 (A6=6) officials, heraf skal mindst 2 (A6=2)
være dommeruddannet. Navne og moduler bedes meddelt sammen med tilmelding
af svømmerne.

Afmelding: Seneste Fredag den 11. marts 2022 kl. 12.00 på mail til: staevne@helsinge-swim.dk

Grupper: Bemærk vi har ikke længere grupper på årgange, så der er medaljer til årgang 2007,
2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013 og yngre

Holdkap Gruppe 1: Åben klasse; alle NS Mini årgange
Holdkap gruppe 2: Årgang 2010, 2011, 2012, 2013 og yngre

Løb: Løb 1 & 2 50 m ryg
Løb 3 & 4 200 m bryst
Løb 5 & 6 50 m fri
Løb 7 & 8 100 m ryg
Løb 9 & 10 50 m bryst
Løb 11 & 12 4 x 50 m medley mix

Piger = ulige løb og drenge = lige løb

Kravtider: 
Svømmerne i 200 m byst skal kunne svømme distancen på en flippernåle tid! Pigernes
flippernåletid hedder 04.32,82 og drengenes hedder 04:33,28 Trænerne skal kunne
stå inde for, at svømmeren kan svømme tiden.



Det henstilles til alle trænere kun at tilmelde svømmere i discipliner, som de mestrer.

HUSK svømmere der har opnået sølvnål kan ikke deltage

Præmier: Der er medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hvert løb i hver årgang samt i hver holdkapgruppe.

Indsvømning: 
Under indsvømning til NS-Mini vil hver klub have sin egen bane. Dette giver trænerne for de 
enkelte klubber mulighed for selv at planlægge indsvømning med sine
svømmere, og dermed undgå at specielt de små og nye svømmere bliver skræmt af så
mange på hver bane; og ubehaget ved at støde sammen, blive hevet i fødderne mv.
Indsvømning vil være i ca. 45 minutter, hvor det er baneopdelt; de sidste 10 min af
denne, vil der være Sprint på alle baner, således vi sikrer at, alle kan få en start-test
tid.

Indsvømning vil være opdelt således - og værts-klubben vil sørge for, at dette er klart
markeret:

A6 vil være på Bane 1
Farum vil være på Bane 2
Frederikssund vil være på Bane 3
Frederiksværk vil være på Bane 4
Helsinge vil være på Bane 5
Hillerød vil være på Bane 6


