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Praktiske oplysninger 

Tidsplan (lørdag 16. november og søndag 17. november) 
 

Indgang til svømmehal - for 
Kalundborg ledere og eltid 

07.00  

Indgang til omklædning for 
svømmere - indsvømning 
begynder 

08.00  

Afmeldingsfrist WinGrodan 
Sync  

Senest kl. 08.15 Klubber skal selv indtaste 
dagens afmeldinger via 
Internet, der lukkes for 
afmeldinger kl. 08.15 

Holdledermøde Kl. 08.15 Møderum 3 
Officialmøde Kl. 08.30 Møderum 3 
Indsvømning slutter Kl. 09.15  
Medaljeoverrækkelse før 
stævnestart 

Kl. 09.15 (Kun søndag) 

Official indmarch Kl. 09.20  
Stævnestart Kl. 09.30  
Holdcapkort WinGrodan Sync Senest kl. 11.00 Klubber skal selv indtaste 

holdcapkort via Internet, der 
lukkes for holdcapkort kl. 
11.00 

Pause   

Frokost Kl. 11.30 - 14.00  
Stævneslut Senest kl. 17.00  
 

Når stævnet er i gang, vil endelig tidsplan for stævnedagen blive beregnet og runddelt til 
klubberne. Arrangør gør opmærksom på, at tidsplanen er vejledende baseret på erfaringer fra 
tidligere års Kalundborg Swim Cup. 

Startliste, afmelding, eftertilmelding, speakning, programlægning 
og resultatliste 
Startliste opdateres løbende på www.livetiming.dk, når der er rettelser. Alle klubber bedes 
kommentere på fejl og mangler på startlisten senest 31. oktober. Herefter vil den endelige 
startliste blive offentliggjort. 
 
Afmeldinger og holdcapkort skal indtastes per stævnedag af klubberne i WinGrodan Sync jf. 
ovenstående tidsplan. Kodeord til WinGrodan Sync fremsendes til hver klub cirka 14 dage før 
stævnet på mail. For sent indtastede afmeldinger og holdcap kort er klubbens eget ansvar. 
 
Der kan eftertilmeldes starter til stævnet for allerede tilmeldte klubber indtil 14. november. For 
priser se invitation. 
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Speakning vil ske med reduceret oplæsning af navne/klubber for næste heat. Umiddelbart efter 
hver heatstart vil igangværende Løb / Heat nummer blive oplyst. 
 
Programtrykning vil ske på stævnedagen, når alle afmeldinger er indlæst i WinGrodan. Alle 
klubber vil få minimum to programmer udleveret. 
 
Programmer og anden information vil blive lagt i dueslag, som står ved sekretariatet ved 
indgangen til svømmehallen. 
 
Resultater vil løbende blive hængt op ved Kalundborg Hallernes cafeteria, og vil løbende blive 
opdateret på LiveTiming. Resultatfil vil blive uploadet på Svømmetider umiddelbart efter 
stævnet. 

Halfordeling 
Ved opslag i svømmehallen er angivet en fordeling af pladsen i svømmehallen mellem de 
deltagende klubber. Vi forventer at alle klubber respekterer halfordelingen. Der vil være sat 
stole op til hver klub, der hvor klubben er anvist plads. 

Regler i svømmehallen under stævnets afvikling 
- Børnebassin vil være lukket og afspærret. 
- Springbassin må benyttes til udsvømning, men ikke til leg og plask (sker det, vil 

springbassin blive lukket). 
- Omkring konkurrencebassinet vil der være afspærring. Inden for afspærringen må der 

kun være officials.  
- I startområdet ved skamler og ud mod vinduerne må der kun opholde sig svømmere, der 

afventer deres næste start samt officials. 
- Alle trænere, holdledere og svømmere bedes medvirke aktivt til, at der er ro under 

starterne af hensyn til stævneafviklingen og startende svømmere. 
- NB: Arrangør indskærper, at Kalundborg Svømmehals afvaskningsregler overholdes, 

herunder efter toiletbesøg. Der vil være opsyn. 

Stævnets afvikling 
Der vil være eltid under stævnet. Stævnet afvikles med flyvende start. Der vil blive indlagt en 
pause i stævnet i forbindelse med frokosten. 
Kommer der væsentlige forsinkelser under stævnet, f.eks. tekniske problemer, forbeholder 
arrangør sig ret til i samråd med overdommere at indføre løbsbegrænsning. 

Medaljeoverrækkelse 
- Lørdag efter løb 6, efter løb 10 og efter løb 14. 
- Søndag før stævnestart (resterende løb lørdag), efter løb 22, efter løb 26, efter løb 30 og efter 
løb 34. 

Bespisning af officials, trænere og holdledere 
Der vil være frokost for alle officials samt ledere, der aktivt fungerer som trænere hhv. 
holdledere i svømmehallen for de deltagende klubber under stævnet.  
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Klubberne skal senest 4. november fremsende navne på trænere og holdledere, der ønsker at 
deltage i arrangørbetalt frokost. 

Medbragt mad til egen forplejning 
Normalt er det ikke tilladt at medbringe egen mad og drikke i Kalundborg Hallerne, herunder 
svømmehallen. Under Kalundborg Swim Cup er der givet dispensation herfra. Det er dog ikke 
tilladt at medbringe egen mad og drikke i cafateriaområdet. Vi forventer, at alle deltagende 
klubber (ledere, svømmere, forældre) respekterer dette. På forhånd tak. 

Køb af morgenmad og frokost 
Der er mulighed for at købe morgenmad og frokost lørdag og søndag til svømmere. Menu og 
priser nedenfor. 
 
Frokost: 
Lørdag mellem kl. 11.30-14.00: Lasagne med hakket oksekød, salat og brød - 70 kr. pr person 
Søndag mellem kl. 11.30-14.00: Kylling i karrygryde med ris, salat og brød - 70 kr. pr. person. 
  
Morgenmad:  
Lørdag og søndag mellem 06.30-8.00: Kaffe, te, havregryn, cornflakes, müsli, rosiner, 
minimælk, yoghurt med frugt - 50 kr. pr. person. 
 
Klubber, der ønsker at købe morgenmad/frokost, skal senest 4. november meddele antal 
morgenmad lørdag, antal frokost lørdag, antal morgenmad søndag, antal frokost søndag. 
Tilmelding er bindende, da menuerne leveres af Kalundborg Hallernes restaurant. 
 
I tilfælde af mange tilmeldinger til morgenmad vil hver klub få et timeslot, hvor der kan spises 
morgenmad på grund af begrænsede antal siddepladser ved spisning. 
 
Kalundborg Svømmeklub har ikke mulighed for at arrangere aftensmad lørdag. I stedet 
henvises til lokale leverandører, f.eks. Kalundborg Hallernes restaurant v/Søren Tullesen (mail 
skipperkroen@skipperkroen.dk) eller Slagter Jacob (http://www.slagterjacob.dk/forside/). 

Overnatning i Kalundborg 
Kalundborg Svømmeklub henviser til nedenstående muligheder. 
 
Kalundborg vandrerhjem (300m fra svømmehallen) – UDSOLGT LØRDAG TIL SØNDAG 
Se http://www.kalundborg-vandrerhjem.dk/. 
 
Lokal skole (cirka 2200m fra svømmehallen – klasselokaler med overnatning på gulv): 
Kontakt nedenstående stævne email. 

Yderligere oplysninger 
Kontaktmail til Kalundborg Svømmeklub vedr. Kalundborg Swim Cup 2019 
nnsc@ksswim.dk 
 
Vi håber på, at alle klubber får et godt stævne og svømmerne nogle gode oplevelser. 
 


