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Mandag den 29. november 2021 på en helt almindelig mandag, hvor sneen samtidigt havde gjort sin indtog 

i det nordsjællandske, tog toppen af Hillerød Svømmeklubs konkurrence hold (HILS 1 og HILS 2) til 

Helsingør Svømmehal og deltog i N4 stævnet. 

 

N4 stævnet er et særligt træningsstævne, der kun har deltagelse af de fire nordsjællandske klubber; 

Helsinge, Hørsholm, Helsingør og Hillerød. Stævnet afholdes 4 gange om året og hver klub afholder et 

stævne med deltagelse af de andre klubber.  

 

Det står klubberne frit at strukturere sit stævne, som kan afholdes med traditionel stævne indhold eller med 

særlige indlæg (så som holdkap med svømmefødder påført o. lign).  

 

Til dette stævne valgte Helsingør at afholde det efter den traditionelle form med korte bane (25 m). 

Klubberne prioriterer stævnerne, og flere af de nye store atleter i svømmesporten (der deltager i DM, EM 

mv.) fra de forskellige klubber deltog.  

 

 



 

 

  

 

Årets svømmestævner har været præget af corona efterdønningerne og svømmerne har ikke kunne 

svømme det samme antal stævner, som ellers præger en normal svømmesæson.  

 

Uagtet dette, gav alle de deltagende unge drenge og piger den ekstra tryk i vandet her imod afslutningen af 

2021 svømmesæsonen og for mange blev stævnet anvendt som opvarmning til årets afsluttende Nordiske 

Junior mesterskaber. 

 

Stævnet varede fra 15:45 med opvarmning til 18:45, og var et af de hurtigere stævner. Alle svømmere 

klarede det godt.  
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Helsingør Svømmeklub havde 

stablet et flot stævne på banen 

og i mørket på denne kolde 

efterårs dag mødte HILS 1 og 

HILS 2 op med 18 svømmere og 

med deltagelse af trænere og 

officials (NB: hver klub skal stille 

med x antal officials for at 

deltage i et stævne – disse er 

oftest forældre, der uddanner sig 

til de forskellige poster i Dansk 

Svømmeunion). 

 

Her ses træner John, 

Cheftræner Asger og træner 

Mathilde. 


