
 
 

 

Datum Lördag 1 December 2018 
  
Tävlingsplats Tegnérhallen,Tegnérgatan 20, Säffle 

25m 6 banor med eltidtagning 
  
Tävlingstider  Pass 1 Insimning kl. 09.00 - 09.50  Tävling kl. 10.00-12.00 

 Pass 2 Insimning kl. 13.00 - 13.50  Tävling kl. 14.00-16.00 
OBS tidsändringen för Pass 2 (tidigarelagd 2 timmar jämfört 
med Inbjudan) 

Tävlingsbestämmelser Samtliga grenar genomförs i direktfinaler med seedade heat och 
seedade banor. Ingen deltagare får starta i någon annan 
åldersklass än den hon/han tillhör. I övrigt gäller Svenska 
Simförbundets tävlingsbestämmelser. 
 

Omklädning Sker i simhallens omklädningsrum med olåsta skåp.  Medtag 
hänglås, arrangören ansvarar inte för förlorade värdesaker. 
 

Matbeställning 
 
Senast 23/11 

Efter gren 19 tar vi lunchpaus. Det finns möjlighet att beställa 
lunch till en kostnad om 70kr. Anmälan är bindande och faktureras 
klubbarna i efterhand, anmälan senast 23 nov till 
matbestallning@saffless.se 
Matsedel: köttbullar med mos, lingon, sallad, dryck. 
Alt. Nuggets och mos, kycklingburgare, vegoburgare och mos, 
lingon, sallad, dryck 
 

Ledarmöte Alla ledare/tränare inbjuds till ett kort ledarmöte kl. 09.15 i rummet 
vid startpallarna. Vi bjuder alla ledare på kaffe och smörgås. 
 

Klubbinmarsch Kl. 09.50 samling i lilla bassängen, representeras av två simmare 
från varje klubb. 
 

Tävlingsledare Michael Just, Mellansvenska Simförbundet 
  
Livetiming Tävlingen kommer att kunna följas genom Livetiming. 
  
Efteranmälan Efteranmälan registreras i TEMPUS Anmälan senast Torsdagen 

den 29 November klockan 12.00. Inget annat sätt att efteranmäla 
på är möjligt. Efteranmälda simmare seedas in efter 
anmälningstid. 

  
 
Spurtbana 
 
 
 

 
Bana 6 kommer vara enkelriktad och användas som spurtbana. 
 
 
 



 
 
 
Tränarapp 

 
Strykningar av simmare ska ske senast en (1) timme före 
respektive tävlingspass början, och lämnas till tävlings-
sekretariatet. Strykningar lämnas på strykningslistor med 
uppgivande av simmarens unika ID-nr. Kända strykningar skickas 
per mejl till tavling.mssf@vstm.rf.se  fram till fredag den 25 
November klockan 20.00.  Strykningsblankett finns på Säffle SS 
hemsida. Strykningar kan med fördel lämnas i tränarappen. 
 

Laguppställning Ska inlämnas till tävlingssekretariatet senast en timme innan varje 
pass startar.  Lagkappsblankett finns på Säffle SS hemsida. Kan 
med fördel lämnas i tränarappen. 

  
Prisutdelning Pass 1 Gren 1-8  Direkt efter Gren 8 

                     Gren 9-15 Direkt efter Gren 15 
                     Gren 16-19 Direkt efter Gren 19 

  
Pass 2 Gren 20-28 Direkt efter Gren 28 
                     Gren 29-34 Direkt efter Gren 34 
                     Gren 35-38    Direkt efter Gren 38 
                      
Heatlistor och resultatlistor kommer att anslås vid lilla bassängen 
 

Seedning Simmarna seedas efter tider oavsett ålder i startlistan och delas 
upp i åldersklasser i resultatlistan.  
 

Cafeteria Vi kommer att ha försäljning av kaffe,smörgås, godis m.m. 
Representantfrån Larssons Swimwear kommer och säljer ur deras 
sortiment. 
 

Parkering Gratis parkering finns utanför badet, byggnation av ny simhall 
pågår, fler parkeringsplatser på andra sidan Tengérskolan. 
 

Boendeförslag  
     www.royal.se 
 
Bed & Breakfast Viking            
     
Villa Billerud 
 

Upplysningar Mellansvenska Simförbundet        Säffle  SS  
Sven-Åke Gustafsson                             Malin Borén 
 tfn 070 - 511 67 92                               tfn 070- 221 34 41 
tavling.mssf@vstm.rf.se                      malin@saffless.se 
 

 
 
Välkomna till Höstsimiaden 2018 


