
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

  

 

har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne i et 8 baners stort konkurrencebassin !  
For 5. år i træk gentager vi denne kæmpe succes – Dronning Dorothea Cup. Endnu en gang vil Slotssøba-
det lægge vand til 3 spændende dage med masser af underholdende svømning, god mad og optimale for-
hold.  
Stævnet giver årgang/junior/senior svømmere mulighed for at opnå kravtider til VÅM/DJM/DM/Danish Open i 
vores fantastiske bassin. 
 

Stævnet afholdes den 2., 3. og 4. marts 2018 i Slotssøbadets svømmehal, Hospitalsgade 16, 6000 Kolding - 
der vil være reserverede pladser til de tilmeldte klubber. 
Stævnet afholdes på kortbane (25 m) og afholdes på 8 baner. Vandet er 26°C, og der svømmes med bølge-
brydende banetove. Stævnet afvikles med El-tid, scoreboard og livetiming. 
Stop for tilmeldning efter 2.500 individuelle starter. 
Der vil være mulighed for afsvømning i vores andet 25 m bassin. Dette bassin må ikke benyttes til leg. 
Stævnet afvikles efter FINA’s bestemmelser og med flyvende starter. Ligeledes afvikles stævnet efter FINA’s 
og Dansk Svømmeunions regler for brug af svømmedragter. 
 
Under hele stævnet har Watery.dk en bod i hallen med salg af svømmeudstyr (betaling kan ske med mobile-
pay), og der vil også løbende under stævnet være små events arrangeret af Watery.dk. 
 

Dag Afsnit Indsvømning Holdledermøde Officialmøde Stævnestart 
Fredag  d. 2/3 1 14.45 14.30 15.00 16.00 
Lørdag  d. 3/3 2 08.00 08.15 08.30 09.30 
Lørdag  d. 3/3 3 Tidligst 20 min. 

efter indledende 
Hvis der er behov Tidligst ½ time 

efter indledende 
Tidligst 1,5 time 
efter indledende 

Søndag d. 4/3 4 08.00 08.15 08.30 09.30 

Vi anbefaler alle klubber, der ønsker at deltage i stævnet, at benytte sig af forhåndstilmelding. Forhåndstil-
melding sendes til dronningdorotheacupkolding@gmail.com inden 5. januar 2018.  
Antal starter er ikke forpligtende, men af hensyn til stævneplanlægningen bedes antal starter angivet så præ-
cist som muligt. 
Forhåndstilmeldte klubber vil få fortrinsret til stævnet; dog forbeholder vi os ret til at lukke for forhåndstilmel-
dinger, hvis stævnet bliver udsolgt. Klubber, der tilmelder sig alle 3 stævnedage, vil have første prioritet. 
”I 2017 fik vi forhåndstilmeldinger ind, der fyldte stævnet op, så vær i god tid, hvis I vil være sikre på 
en plads”. 
 

Kolding Svømme Klub forbeholder sig ret til at heatbegrænse i 400 IM / 800 / 1500 m fri, 
så stævnet ikke bliver for langt i forhold til en fornuftig stævneafvikling. 

  
Medaljer uddeles til nr. 1, 2 og 3 i hvert løb i hver aldersgruppe fra indledende. Der 
vil være mange andre præmier i løbet af stævnet, bl.a. heatpræmier, og hvis en 
svømmer slutter på 18 hundrededele.  
Fine pengepræmier/gaver til vindere af finalerne lørdag aften. 
 
Imellem indledende og finaler lørdag vil der være fri leg i hele hallen, der bl.a. byder 
på vandrutsjebane og vandtunnel. 



  

  

Blandt alle aktive officials vil der være en konkurrence om et besøg i Dronning Dorotheas Badestue (Kolding 
officials undtaget). 
 

Finalegrupper vil være fordelt således: 
Der vil være finaler i 50 m fly, 50 m ryg, 50 m bryst, 50 m fri og 100m IM. Det vil være de 8 bedste i finale-
grupperne, der går videre til finalen. I Gruppe B og C svømmes der et almindelig finaleheat, og nr. 1 får en 
gavepræmie. I Gruppe A vil der være udskillelsesløb i alle 50 m løbene, og i 100 m IM vil der være et almin-
deligt finaleløb. 
Udskillelsesløbene vil foregå således: 8 svømmere stiller til start – første heat afvikles og de 3 langsomste 
udgår – 2. heat startes med 5 svømmere og de 2 langsomste udgår – 3. heat startes med 3 svømmere og 1 
udgår – 4. heat startes med 2 svømmere, og en vinder findes. 
Skulle der være 2 svømmere eller flere med samme tid, og en af disse skal udgå, så er der omsvømning 
mellem disse 2 svømmere. Er der en svømmer, som diskes, skal denne svømmer udgå, og der reduceres, 
så der udgår hhv. 3-2-1 svømmere alt efter hvilket heat, vi er kommet til. 
 

Grupper Piger Drenge Finalegrupper 

Junior/senior 03 & ældre 01 & ældre 02 & ældre 
A 

Gruppe 1 04 + 05 02 + 03       03 + 04 
Gruppe 2 06 + 07 04 + 05       05 + 06 B 
Gruppe 3 08 + 09 06 + 07       07 + 08 

C 
Gruppe 4 10 & yngre 08 & yngre  09 & yngre 

 

Til trænere og holdledere vil der lørdag aften være et lille fælles arrangement, hvor Slotssø-
badet er vært ved lidt ost og rødvin. 
 
 
 

Tilmelding skal være foretaget senest mandag den 21. januar 2018 til Barbara Toftgaard - mobil 2169 3290, 
mail: dronningdorotheacupkolding@gmail.com. 
 
Ved tilmelding på Wingrodan vedlægges både AN-fil og TXT-fil, og der skrives i mailen, hvor mange antal 
starter man har de forskellige dage. 
 

Startgebyr afhænger af, om tilmeldingen foregår via Wingrodan eller manuelt. 
  

Wingrodan  Manuel  
Individuel  kr. 55,00  kr. 70,00  
 

Aftensmad fredag  kr. 125,00  
Overnatning fredag  kr.   55,00  
Morgenmad lørdag  kr.   60,00  
Frokost lørdag  kr.   90,00  
Aftensmad lørdag  kr. 125,00  
Overnatning lørdag  kr.   55,00  
Morgenmad søndag  kr.   60,00  
Frokost Søndag  kr.   90,00 
Bustransport bad/skole kr.   60,00 
 
Samlet pakke ”Langdistance Weekend” incl bustransport kr. 620,00 (rabatten ved køb af hele pakken er kr. 
100,00). Madpakke til hjemturen kr. 60,00 (ikke inkluderet i pakkeprisen). 
 
Overnatningen foregår på Bakkeskolen, Seestvej 6, 6000 Kolding 
 
Bespisning: Morgenmad foregår på skolen, mens frokost og aftensmad serveres i Kirkesalen i Sct. Jørgens 
Gaard, der ligger lige ved siden af svømmehallen.  

Forkert aldersgrupper 



  

  

 

Der skal stilles med følgende antal officials i alle afsnit:  
< 0 - 10 starter: 1 official  
11 - 30 starter: 2 official (minimum 1 modul 2)   
31+ starter:  3 officials (minimum 2 modul 2)  
 
Startfællesskaber regnes ikke for én klub !  
 
 

Der vil naturligvis være gratis forplejning og overnatning til alle aktive officials under hele stævnet. 
 
Tilmelding af officials med angivelse af uddannelse  sendes til Susanne Dalsgaard Jensen, mail: 
sdj@ncc.dk. 
 

Har du spørgsmål til stævnet, er du velkommen til at kontakte  
Barbara Toftgaard på mobil: 2169 3290 eller mail: barbaratoftgaard1977@gmail.com ell. Susanne Jensen på 
mail: sdj@ncc.dk. 

 

 

Løbsliste Fredag kl. 16.00 (Bassin med 8 baner) 
 
Løb  Distance  Stil  Køn  
1  50 m  Fly Piger  
2  50 m  Fly Drenge  
3  400 m  Medley  Piger (max 2 heat)  
4  400 m  Medley  Drenge (max 2 heat)  
5 50 m  Ryg  Piger  
6 50 m  Ryg Drenge  
Præmieoverrækkelse mens der svømmes 1500 m fri 
7 1500 m Fri Piger (max 1 heat) Kravtid: 21.15.00 
8 1500 m Fri Drenge (max 1 heat) Kravtid: 19.15.00 
9 50 m  Fri Piger  
10 50 m  Fri Drenge  
11 50 m  Bryst Piger  
12 50 m  Bryst Drenge  
Præmieoverrækkelse (rykkes evt. til lørdag) 

Løbsliste lørdag formiddag kl. 09.00 (Bassin med 8 baner) 

Løb  Distance  Stil  Køn  
13 200 m  Medley Piger  
14             200 m  Medley  Drenge  
15  100 m  Fly  Piger  
16 100 m  Fly  Drenge  
Præmieoverrækkelse 
17  200 m  Ryg Piger   
18  200 m  Ryg Drenge   
19 100 m  Bryst Piger  
20 100 m Bryst  Drenge  
Præmieoverrækkelse 
21  100 m  Medley Piger  
22 100 m  Medley  Drenge  
23 200 m  Fri  Piger  
24 200 m  Fri  Drenge  

Præmieoverrækkelse 



  

  

 

 

 

Løbsliste lørdag aften kl. 19.30 (Bassin med 8 baner) 
119/120 50 m  Fly  Piger/drenge Gruppe C 
121/122 50 m  Fly  Piger/drenge Gruppe B 
123/124 50 m  Fly  Piger/drenge Gruppe A - Udskillelsesløb 
Præmie overrækkes lige så snart svømmerne kommer op af vandet 
101/102 50 m  Ryg Piger/drenge Gruppe C 
103/104 50 m  Ryg Piger/drenge Gruppe B 
105/106 50 m  Ryg Piger/drenge Gruppe A - Udskillelsesløb 
Præmie overrækkes lige så snart svømmerne kommer op af vandet 
107/108 50 m  Bryst Piger/drenge Gruppe C 
109/110 50 m  Bryst Piger/drenge Gruppe B 
110/112 50 m  Bryst  Piger/drenge Gruppe A-Udskillelsesløb 
Præmie overrækkes lige så snart svømmerne kommer op af vandet 
125/126 50 m  Fri  Piger/drenge Gruppe C 
127/128 50 m  Fri  Piger/drenge Gruppe B 
129/130 50 m  Fri  Piger/drenge Gruppe A-Udskillelsesløb 
Præmie overrækkes lige så snart svømmerne kommer op af vandet 
113/114 100 m  Medley Piger/drenge Gruppe C 
115/116 100 m  Medley  Piger/drenge Gruppe B 
117/118 100 m  Medley  Piger/drenge Gruppe A 
Præmie overrækkes lige så snart svømmerne kommer op af vandet 

Løbsliste Søndag kl. 09.30 (Bassin med 8 baner) 
Løb  Distance  Stil  
25 100 m  Fri Piger   
26     100 m  Fri Drenge   
27 200 m  Fly  Piger   
28 200 m  Fly  Drenge   
Præmieoverrækkelse 
29 800 m  Fri Piger (max 1 heat) Kravtid: 11.00.00 
30 800 m  Fri Drenge (max 1 heat) Kravtid: 10.00.00  
31 200 m  Bryst Piger   
32 200 m  Bryst  Drenge   
Præmieoverrækkelse 
33 400 m  Fri  Piger   
34 400 m  Fri  Drenge   
35  100 m Ryg Piger  
36  100 m Ryg Drenge   
Præmieoverrækkelse 


