
 JGI-Swim og A6 klubmesterskab 2021  

 

Invitation til at deltage i JGI-Swim’s Klubmesterskab i Jyllinge Svømmehal 
Søndag den 9. januar 2022 og finale lørdag den 15. januar 2022 

 
Mesterskabet 
Søndag den 9. januar 2022, kl. 14.00 (stævnestart kl. 15.00) afholdes vores traditionelle 
klubmesterskab, hvor svømmere fra svømmeskolen kan dyste mod hinanden og A6-
konkurrencesvømmerne også vil dyste mod hinanden. En herlig eftermiddag, hvor vi blandt 
svømmeskolens svømmere vil finde en klubmester, både for drenge og piger, og vi vil uddele en 
masse medaljer til alle de dygtige svømmeskolesvømmere. 

Svømmeskolesvømmere kan deltage i op til 3 discipliner: 50 m fri, 50 m ryg og 50 m bryst. Børn født 
årgang 2015 og yngre kan kun svømme 25 m fri og disse løb starter stævnet. 

Der uddeles medaljer i hvert løb til nr. 1, 2 og 3 for hvert køn for hver årgang. Dvs. børnene dyster på 
dagen imod andre børn der er født i det samme år.  

Mastersvømmere (årgang 1997 og ældre) skal deltage i 3 forskellige løn. Der kan deltages i enten 
Jyllinge, Slangerup eller Ølstykke, eller blot svømmes 3 løb ved samme afsnit. Pointsum for de 3 
bedste løb tæller med. På finaledagen overrækkes pokaler til de 3 bedste for hvert køn på tværs af 
klubberne.  

Finalen 
Når både Laksen, Slangerup og JGI-Swim (de tre klubber i startfællesskabet A6 Swim) har holdt 
klubmesterskab, kigger man på tiden for svømmere årgang 2013 og yngre, som har svømmet 50 m 
fri. De 12 bedste svømmere på tværs af klubberne, for både drenge og piger, udtages til at deltage i 
A6-afslutningsstævnet, der afholdes lørdag den 15. januar 2022 kl. 13:00 i Jyllinge Svømmehal 
(stævnestart kl. 14:00). 
 
Hvem der bliver udtaget til at deltage i finalen, kan fra onsdag den 12. januar 2022 ses på A6-
hjemmesiden www.a6-swim.dk - Husk at se, om du er i blandt de bedste svømmere! 

Finalerne er en oplevelse værd – svømmerne går indmarch til løbene med spotlights, musik og 
klappen fra tilskuerne. Så vi opfordrer alle til at komme og overvære hele stemningen. 

Er du blandt de 12 bedste svømmere Såfremt man mod forventning ikke kan/ønsker at deltage i 
finalen, er det vigtigt at give besked til Connie Højgård på: instruk@jgi-swim.dk, så den næste på 
listen kan få muligheden for at deltage. 

Tilmelding 
Tilmelding foregår elektronisk via JGI-Swims hjemmeside www.jgi-swim.dk. Det er GRATIS at deltage 

og sidste frist for tilmelding er den 2. januar 2022. 

Har du spørgsmål til ovenstående så send en mail til instruk@jgi-swim.dk 

Vi glæder os til at se jer til klubmesterskabet 
 
JGI-Swim og stævneudvalget i A6 Swim   
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