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Program – (Forventet program – der kan komme ændringer) 

Lørdag den 9. januar – Aarhus Svømmestadion 

Kl.08.00-09.15 Piger årg. 2008 (4) 

Kl.09.15-10.30 Drenge årg. 2007 (4) 

Kl.10.30-11.45 Piger årg. 2007 (4) 

Kl.11.45-12.45 Drenge årg. 2006 (4) 

Kl.12.45-14.00 Piger årg. 2006 og ældre samt drenge årg. 2005 og ældre (4) 

 
Lørdag den 9. januar – IHF – Hasle skoles svømmehal 

Kl.08.00-09.00 Piger årg. 2009 og yngre 

gruppe I (4) Kl.09.00-10.00 Drenge årg. 

2008 og yngre gruppe I (4) Kl.10.00-

11.00 Piger årg. 2009 og yngre gruppe II 

(4) Kl.11.00-12.00 Drenge årg. 2008 og 

yngre gruppe II (4) 

 
Tallet i ( ) angiver antallet af baner der benyttes i det enkelte afsnit. 

 

Løbsprogram 
 

Piger årgang 2009 og yngre (ulige løb) samt drenge årg. 2008 og yngre (lige løb) – Hasle 
Svømmehal 

 

Løb Distance 
1-2 50 m fri 
3-4 100 m bryst 
5-6 100 m individuel medley 
7-8 50 m butterfly 
9-10 100 m rygcrawl 
11-12 200 m individuel medley 

 

 

 



Piger årgang 2008 (lige løb) og drenge årgang 2007 (ulige løb)* - Aarhus Svømmestadion 
 

Løb Distance 
Løb 101-102 100 m fri 
Løb 103-104 50 m brystsvømning 
Løb 105-106 100 m rygcrawl 
Løb 107-108 50 m butterfly 
Løb 109-110 100 m individuel medley 
Løb 111-112 200 m fri 
Løb 113-114 100 m brystsvømning 
Løb 115-116 50 m rygcrawl 
Løb 117-118 100 m butterfly 
Løb 119-120 200 m individuel medley 
Løb 121-122 Evt. ekstra kravtidsløb* 

* betyder at man som klub kan anmode om at få en svømmer med i ét 200 m løb efter afsnittet, hvis svømmeren vil forsøge at opnå 

kravtid i dette løb til DÅM. Man skal sende anmodning om deltagelse i 200 m løb i mail til jonathanballadone@me.com 

 

Piger årgang 2007 (lige løb) og drenge årgang 2006 (ulige løb)* - Aarhus Svømmestadion 
 

Løb Distance 
Løb 201-202 100 m fri 
Løb 203-204 50 m brystsvømning 
Løb 205-206 100 m rygcrawl 
Løb 207-208 50 m butterfly 
Løb 209-210 100 m individuel medley 
Løb 211-212 200 m fri 
Løb 213-214 100 m brystsvømning 
Løb 215-216 50 m rygcrawl 
Løb 217-218 100 m butterfly 
Løb 219-220 200 m individuel medley 
Løb 121-122 Evt. ekstra kravtidsløb* 

* betyder at man som klub kan anmode om at få en svømmer med i ét 200 m løb efter afsnittet, hvis svømmeren vil forsøge at opnå 

kravtid i dette løb til DÅM. Man skal sende anmodning om deltagelse i 200 m løb i mail til jonathanballadone@me.com 

 

Piger årgang 2006 og ældre (lige løb) og drenge årgang 2005 og ældre (ulige løb) – Aarhus 
Svømmestadion 

 

Løb Distance 
Løb 301-302 100 m fri 
Løb 303-304 50 m brystsvømning 
Løb 305-306 100 m rygcrawl 
Løb 307-308 50 m butterfly 
Løb 309-310 100 m individuel medley 
Løb 311-312 200 m fri 
Løb 313-314 100 m brystsvømning 
Løb 315-316 50 m rygcrawl 
Løb 317-318 100 m butterfly 
Løb 319-320 200 m individuel medley 



Hver svømmer må tilmeldes i tre løb. Dette kan dog justeres til to løb, såfremt der er for 

mange starter til stævnet. 

 

 

 


