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25., 26., 27. april 



Med denne folder har vi forsøgt at samle en lang række praktiske oplysnin-

ger . Er der noget, du mangler svar på, er du velkommen til at kontakte os. 

 

Indkvartering på Bakkeskolen, Seestvej 6, 6000 Kolding – bemærk ændring i forhold til indby-

delsen. Ændringen skyldes, at vi p.g.a. den store tilslutning ikke kan være på Ålykkeskolen. Det 

betyder så også, at der indsættes busser mellem skolen og svømmehallen. 

 

Skolen er åben for adgang på følgende tidspunkter. I øvrige tidsrum vil skolen være aflåst. 

 

Fredag kl. 15.00 - 15.30 og 19.00 - 22.00 

Lørdag kl. 06.15 - 09.00 og 18.00 - 22.00 

Søndag kl. 06.15 – 09.30 

 

Når skolen forlades søndag morgen, skal lokalerne fejes, skraldespande tømmes, og lokalet skal 

godkendes af ansvarlig nattevagt inden afrejse. 

 

Al bagage medtages søndag morgen til svømmehallen, hvor denne kan opbevares i Slotssøbadet 

indtil afrejse. 

 

Regler for skolen: 

 Der må ikke flyttes på møblerne. 

 Smartboards må IKKE benyttes. 

 Når klasselokalet forlades, samles affald, skraldespande tømmes og gulv fejes 

 Er der spildt saft ell. lign. udleveres spand + klud ved nattevagt. 

 Hvis nogle tager hjem af en eller anden årsag, meld venligst dette til nattevagten, da 

Brandvæsenet kræver en opdateret liste over overnattende i tilfælde af evakuering. 

 Det er kun tilladt at opholde sig i eget klasselokale samt anviste fælles opholdsrum. 

 Leg rundt på skolens øvrige arealer er IKKE tilladt.  

 

Lørdag aften er der spil og bordtennisbord til rådighed for svømmerne, og til overnattende træne-

re, holdledere og officials er Slotssøbadet vært for lidt ost og rødvin på Bakkeskolen kl. ca. 21.30.  

 

Slotssøbadets direktør Otto Skak udtrækker lørdag umiddelbart inden finalerne en vinder af en 

wellnessbehandling i Dr. Dorotheas Badstue blandt alle udenbys officials. 

 

Forplejning 

Morgenmad spises på Bakkeskolen, mens frokost og aftensmad indtages på Arkitektens Plads 

(opvarmet telt foran Slotssøbadets hovedindgang). Der kan max. være 150 spisende i teltet ad gan-

gen, så vi opfordrer til at spise i hold – vi får speakeren til at speake, hvornår der er plads og hvor-

når det ”brænder på”. 

 

Spisebilletter udleveres på holdledermøderne. 

 

  



Der serveres mad på følgende tidspunkter: 

 

Morgenmad lørdag og søndag hhv. kl. 06.15 - 8.30 og 07.00 – 09.00 

Frokost lørdag og søndag  hhv. kl. 11.30 - 13.30 og 12.00 – 14.00. 

Aftensmad fredag og lørdag hhv. kl. 18.00 - 20.30 og kl. 18.00 - 21.30 (lørdag) 

 

Transport mellem skolen og Slotssøbadet 

Da vi har været nødsaget til at rykke til Bakkeskolen, der ligger ca. 2,6 km fra svømmehallen, har 

vi indsat bus mellem skole og svømmehal. Bussen kører i følgende tidsrum: 

 

Fredag Afgang fra Slotssøbadet  Kørsel i tidsrummet kl. 19.30 – 21.00 

Lørdag Afgang fra skolen  Kørsel i tidsrummet kl. 07.00 – 08.30 

Lørdag Afgang fra Slotssøbadet  Kørsel i tidsrummet kl. 19.30 – 22.00 

Søndag Afgang fra skolen  Kørsel i tidsrummet kl. 07.45 – 09.15 

 

Bussen fyldes op og kører i pendulfart ml. skole og Slotssøbadet, indtil alle svømmere/trænere/ 

holdledere er kommet frem. Husk at tage alt bagage med fra skolen søndag morgen. 

 

Omklædning og bad 

Brusebad og afvaskning uden badetøj inden adgang til svømmehallen er obligatorisk - gælder også 

efter toiletbesøg. Barbering i bruse- og omklædningsrum er ikke tilladt. 

Der er vagt M/K i baderummene, og henstillinger fra disse bedes overholdt. 

 

Armbånd til skabe 

Klubberne får udleveret x antal armbånd, der skal benyttes til skabene i omklædningsrummet - an-

tallet aftales med de enkelte klubber ved ankomst. Klubberne hæfter for disse armbånd, der har en 

værdi af 50 kr./stk. Armbåndene SKAL returneres i receptionen ved afrejse. Betaling for manglen-

de armbånd vil efterfølgende blive opkrævet hos klubberne til en pris af 50 kr./stk.  

Vi opfordrer svømmerne til at gå sammen 2 og 2 af pladshensyn. 

 

Sekretariats beliggenhed – programmer - afmeldinger 

På podiet ved startenden sidder sekretariatet sammen med vores el-tid folk og speaker. Her afle-

veres afmeldinger m.m.  

 

Programmet fortrykkes, så ved afmelding vil der være en fri bane i heatet, hvor svømmeren skulle 

have været, og i resultatlisten vil der stå DNS ud for svømmeren, der er blevet afmeldt. 

Programmet trykkes onsdag inden stævnet. 

 

Finalister til finalen offentliggøres lørdag morgen ved stævnestart. 

Afmeldinger til finalerne skal ske senest kl. 12.00 lørdag, så vi kan nå at give evt. ny svømmer be-

sked. 

 

På bordet foran klublokalet (under trappe) er der opstillet dueslag til de deltagende klubber, hvor I 

finder programmer, info m.m.  

 

Klubbernes placering i hallen 

Ved indgangen til hallen er der opsat en oversigt over, hvor de enkelte klubber skal sidde – der er 

også opsat skilte og markeret med minestrimmel, hvilket område de enkelte klubber kan råde 

over. Med den store tilslutning vi oplever til stævnet, hvilket absolut er positivt, kommer vi til at 

sidde tæt, og vi beder jer indskrænke jer mest muligt – på forhånd tak .  



VIP-lounge 

I området under rutsjebanen vil der være opstillet borde/stole, hvor holdledere, trænere, officials 

og forældre kan få en kop kaffe/the/vand/saft og læse dagens avis. 

 

Officials / holdleder 

Officiallisten udsendes til klubberne og findes også på vores hjemmeside www.koldingsk.dk 

 

Alle officials- og holdledermøder afholdes i Sct. Jørgens Gaard, der ligger ved siden af svømmehal-

len.  

 

Husk skiftesko til turen mellem svømmehal og Sct. Jørgens Gaard, idet der ikke må benyttes 

udendørs fodtøj i hallen. 

 

Der serveres let morgenmad til officialsmødet, og derudover er der frokost og aftensmad til alle 

aktive officials. 

 

Til holdledermøder serveres kaffe/the/isvand samt brød hhv. småkager/chokolade. 

 

Oversigt vigtige tidspunkter 

 

 Fredag Lørdag Lørdag aften Søndag 

Indsvømning begynder 15.30 - 16.20 07.30 – 8.50 17.20 – 18.20 08.30 - 09.50 

Afmeldinger afleveres senest 15.00 30 minutter efter 

indledende afsnit 

er slut 

 08.30 

Holdledermøde 15.00 - 15.15 07.45 – 08.00 17.00 - hvis 

nødvendigt 

 

Officialmøde 15.15 08.00 17.30 09.00 

Indmarch officials 16.20 08.55   

Officiel tale v/formand for Fri-

tidsudvalget Tanja Buchreitz 

16.25    

Stævnestart 16.30 09.00 18.30 10.00 

Forventet stævneslut 20.01 16.53 20.36 15.49 

Debriefing officials i  

klublokalet 

   5 min. efter 

stævnet er slut 

 

Se også de detaljerede tidsplaner vores hjemmeside www.koldingsk.dk. 

 

Afmeldinger til finalerne skal ske senest kl. 12.00 lørdag, så vi kan nå at give evt. ny svømmer be-

sked. 

 

Programmer: 

Hver klub får udleveret 3 programmer, der lægges i klubbernes dueslag. Programmer herudover 

koster kr. 10,00. 

 

Regler for udskilningsløb lørdag aften 

Vedlægges bagerst i denne info og kan også findes på SVØM’s hjemmeside. 

 

  

http://www.koldingsk.dk/
http://www.koldingsk.dk/


Rengøring og oprydning 

Vi beder alle hjælpe med at holde hallen pæn og ren ved at bruge de opstillede affaldsspande 

rundt i svømmehallen. 

 

Det er ikke tilladt at have udendørs fodtøj på i hallen - skiftesko eller bare fødder er en løsning. 

 

Bod 

 Slik, müslibarer, is m.v. kan købes i boden i Slotssøbadets indgang. 

 Lørdag har Yingfa en bod i hallen med svømmetøj og tilbehør til fordelagtige priser. Husk 

at medbringe kontanter. 

 Vi arbejder p.t. på at få Arena til at stille en bod op men dette er uafklaret. 

 

  



Forslag til løberute - Kolding Å via Plovfuren, 5 km 

Ved Warmingsgade/Ålegården i centrum af Kolding kan man gå en cirka fem km lang rute langs det ne-

derste af ådalen.  

Beskrivelse: Følg grusstien langs åen over Vester Ringgade. Naturstien går langs åen og jernbanen, hvor 

man på højre hånd kan nyde synet af de afgræssede enge langs åen 2,4 km ud til Plovfuren. Her drejer 

man til højre over åen og videre til højre ad Alpedalsvej og senere hen ad Stadionvej. Efter man har pas-

seret Vandværksvej kan man dreje til højre ned ad vejen til kolonihavehusene. Følg vejen gennem kolo-

nihaven og i bunden følges stien tilbage til åen og over broen. Nu er man tilbage på den natursti, man gik 

på i starten. Stien følges til venstre tilbage til udgangspunktet.  

 

 

  

http://www.findvej.dk/55.48813,9.46736?zoom=16&maptype=1


Regler for udskilningsløb – KSK Challenge 
 

Kvalifikation:  
•  8 svømmere kvalificeres til KSK Challenge finalen. Er der ens tider i det indledende afsnit, som 

gør, at der er flere end 8 svømmere til finalen, er der umiddelbart efter indledende afsnit om-

svømning mellem svømmerne med ens tider.  

•  Afmelding til KSK Challenge finalen følger samme regler som for øvrige løb, (½ time efter sidste 

indledende løb).  

 

Gennemførelse:  
 Først svømmes pigeløbet løb 25 – 50 m butterfly og derefter drengeløbet løb 26 – 50 m butterfly, 

(se køreplan for finaleafsnittet lørdag). Alle 4 heat svømmes i det enkelte løb. 

 En bevist forsinkelse af starten vil medføre diskkvalifikation. Der vil være 2 minutters pause 

mellem hver start d.v.s. 2 minutters pause fra, at den sidste svømmer i heatet er i mål. Svøm-

merne skal opstille i last callroom, dog ikke imellem de enkelte heat. Hvis man ikke gør det, så 

udgår man (samme regler er gældende for løb 27 til 32). 

 Der kan forekomme længere pause mellem heatene, hvis overdommer og dommerbord ikke er 

klar til afvikling. 

 Der må ikke være træner eller forældre i startområdet imellem heatene, kun svømmere og offi-

cials.  

 

Udskilning og rangering:  
•  De hurtigste svømmere i hvert heat i KSK Challenge går videre til næste heat. Efter første heat 

udgår 3 svømmere – i andet heat udgår 2 svømmere – i 3. heat udgår 1 svømmer – i 4. og sidste 

heat findes en vinder. 

•  Diskvalificerede svømmer udgår.  

•  Hvis der er flere i et heat, der diskvalificeres, udgår alle diskvalificerede svømmere, og antallet 

af heat reduceres tilsvarende.  

•  Hvis de langsomste svømmere i et heat har ens tid, svømmes der med det samme et omsvøm-

ningsheat imellem de svømmere, som har ens tid.  

•  Hvis begge svømmere i det sidste heat diskvalificeres, vinder langsomste svømmer i næstsidste 

heat. Samme regel anvendes, hvis alle svømmerne diskvalificeres i næstsidste heat, derved vin-

der 4 bedst placerede svømmer.  

•  Hvis 2 svømmere i næstsidste heat diskvalificeres, vinder den 3. svømmer.  

•  Svømmeren med bedste tid i sidste heat har vundet KSK Challenge.  

•  Hvis begge svømmere i sidste heat har samme tid, svømmes der endnu et heat – hvis der igen 

svømmes samme tid, vinder begge svømmere. 

 

p.v.a.Kolding Svømmeklub 

Stævneledelsen  

 

  



Dine egne notater 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


