
    

 

PM DM/JDM 17-18 oktober 2015 
 

Västsvenska Simförbundet och Skövde Simsällskap hälsar er alla välkomna till DM/JDM i Arena 
Skövde, 25m bassäng, 8 banor, eltidtagning 

 

Ansvar Skövde Simsällskap ansvarar inte för förlorade saker. 
 

Avanmälan  Strykningar till pass 1 på lördagen skall göras fredagen den 16/10 senast kl. 18.00. 
via e-post till kansli@skovdess.com. Strykningar till pass 2, 3 och 4 görs därefter 
senast 30 minuter efter föregående pass avslutning till tävlingssekretariatet.  

 Vid för sen avanmälan liksom vid tomma banor utgår en straffavgift om 
100 kr. 

 

Avsimning  Sker på anvisade banor i 25m motionsbassängen. 
 

Efteranmälan Anmälan sker, i mån av plats, senast onsdagen den 14/10 2015 kl. 24.00 via mail 
till Skövde SS, kansli@skovdess.com. Efteranmälan beläggs med dubbel startavgift. 
Skövde SS skickar faktura efter tävlingen. 
 Det finns möjlighet för simmare som kvalade på minst en distans att efteranmäla. 
Vi förbehåller oss i så fall dock rätten att heatbegränsa till följande: 1500/800m – 2 
heat, 400m – 3 heat, 200/100/50m – 4 heat. 

 
Extralopp Inga extralopp anordnas. 
 

Funktionärer  Antal funktionärer per förening se sidan 2.  
 

Funktionärsträff Lördag Pass 1: 09.30 
   Pass 2: 15.30 
 Söndag Pass 3: 08.30 

  Pass 4: 14.30 
Samling vid Mötesplatsen i anslutning till undervisningsbassängen. 

 

Heatlistor Läggs i klubbfacken vid sekretariatet samt anslås på vägg i simhallen. 
 

Hängande start Hängande start används. Simmare i föregående heat hänger kvar på linorna tills 
nästa heat startat. Gäller ej vid ryggsim, lagkapper och mellan grenar. 

 

Klubbfack  Varje deltagande klubb har ett fack vid sekretariatet. Där läggs heatlistor och 
annan information under tävlingen. 

 

Lagkappslag Laguppställningar skall lämnas till sekretariatet på särskild blankett senast vid 
insimmets början. OBS! Id-nummer från startlista måste anges för samtliga 
lagmedlemmar som har individuell start. Laguppställningar som lämnas senare 
beläggs med en straffavgift om 100 kr. 

 

Livetiming Tävlingen kan följas på Live. Länk till tävlingen: 
http://www.livetiming.se/index.php?cid=2375  

 

Lunch  Serveras på Restaurang Vallegrillen (förbeställda luncher) från kl. 12.00 på 
lördagen och 11.30 på söndagen. 

 Lunchbeställningar skickas till kansli@skovdess.com senast måndagen den 12/10. 
 Meny Lördag: Pasta Carbonara  

  Söndag: Kycklingfilé med ris och sås.  
Serveras med sallad, smör, bröd och dryck.   

 

Omklädning Omklädning sker i ordinarie omklädningsrum. Skåp delas på två simmare. 
 

Prisutdelning Sker efter varje gren med en grens förskjutning. 
 

Resultat Resultat publiceras på livetiming under och efter tävlingens genomförande.  

 Resultatlistor anslås även på vägg i simhallen.  
 

Startavgifter Startavgifterna skall vara VSSF tillhanda enligt förfallodatum på utskickad faktura. 
Vid efteranmälning kommer faktura från Skövde SS. 

 

Tekniskt möte Tekniskt möte sker på lördag kl. 08.45. Samling vid Mötesplatsen i anslutning till 
undervisningsbassängen. 

 

Tider Fredag  Insim 18.00-20.00  

 Lördag Pass 1: Insim 08.30 – 09.45 Start 10.00 Pass 2: Insim 14.30 – 15.45 Start 16.00 
 Söndag Pass 3: Insim 07.30 – 08.45 Start 09.00 Pass 4: Insim 13.30 – 14.45 Start 15.00 
 

Tränarträff Tränarträff sker lördagen den 17/10 kl. 09.00. Samling vid Mötesplatsen i 
anslutning till undervisningsbassängen. 
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Funktionärsbesättning 
 

VSSF har två huvudfunktionärer på plats. 
 

Alingsås SLS - 1 st. 
SK Elfsborg - 2 st. 

Göteborg Sim - 2 st. 
Kungsbacka SS - 2 st. 

Kungälvs SS - 1 st. 
SK Laxen - 2 st. 

Mölndals ASS - 1 st. 
SK S02 - 1 st. 

Skövde SS - 10 st. 
Trollhättans SS - 1 st. 
Varbergs Sim - 1 st. 
Uddevalla Sim - 1 st 

 
Deltagande klubbar skall anmäla in funktionärsnamn till VSSF (funktionar@vssf.nu) senast den 8/10 

2015. Detta för att deltagande förening skall få medverka på tävlingen. 
 
 

Hjärtligt välkomna önskar VSSF och Skövde SS! 
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