
    

 

 

PM DM/JDM 19-20 oktober 2019 
 

 

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 Använd Tränarappen. Till pass 1: Skall ske senast fredagen den 18/10 kl. 18.00. Till 
pass 2,3 och 4 görs avanmälan senast 30 minuter efter föregående pass slut. Vid för 
sen avanmälan liksom vid tomma banor utgår en straffavgift på 100:- oavsett orsak. 

 
Efteranmälan Kan ske fram t.o.m. tisdagen den 15/10 mot dubbel startavgift via Tempus, Skövde SS 

fakturerar efter tävlingen. Anmälningstiden ska fortfarande vara gjord inom 
kvalperioden. 

 

Startavgifter Eventuella efteranmälningar och i förekommande fall reserver som fått simma 
tillkommer, liksom avgifter för tomma banor och sena avanmälningar/strykningar, 
under tävlingens genomförande. Detta faktureras efter tävlingens genomförande av 
arrangerande förening. 

 

Lagkappslag Laguppställningar skall lämnas till sekretariatet senast 60 minuter innan resp.  
 tävlingspass start. Använd gärna Tränarappen alt. särskild blankett. OBS! ID-nummer 
 från startlista måste anges för samtliga lagmedlemmar som har individuell start. 
 Saknas ID-nummer ange deltagarens licensnummer. Laguppställningar som lämnas 
. senare eller saknar id/lic.nr debiteras med 100:- 
 

Avsimning  Sker på anvisade banor i 25m motionsbassängen 
 
Extralopp Inga extralopp anordnas. 
 

Funktionärer  Antal funktionärer per förening se sidan 2.  
 

Funktionärmöte Lördag Pass 1: 09.15 Söndag:  Pass 3: 08.15 
   Pass 2: 15.15               Pass 4: 14.15  

  Samling vid motionsbassängen. 
 

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

 

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

 

Omklädning Omklädning sker i angränsade utrymmen. (mer info vid ankomst) 

 

 
Prisutdelning Sker med en grens förskjutning. 
 

Resultat se livetiming  
   
Livetiming Tävlingen kan följas på Live. Länk till tävlingen: 

http://www.livetiming.se/file_archive.php?cid=4692 
 

 
Tränarträff Lördag:  09.00 (samling vid motionsbassängen) 
  Söndag: 08.00 (vid behov vid sekretariatet) 
 

 
Tider 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 
 

http://www.livetiming.se/file_archive.php?cid=4692


    

. 

 
 
 
Lunch Serveras på Restaurang Valle. 

 

   Lördag:  Pannbiff, potatismos, gräddsås & lingon  
       Sprödbakad flundra, potatismos, remouladsås  

   Söndag: Korvstroganoff med ris    

                   Fiskgratäng med räkor & dill  

  
   Inkl. sallad, smör, bröd, dryck och kaffe 100kr/ pers. Förbokas senast 14/10 till  
  kansli@skovdess.com  meddela alternativ och ev. allergier)  
 
 

Övrigt Arena Swimstore kommer att finnas på plats för försäljning av badkläder och  
 utrustning  
Funktionärer: 
 
Obs! Vill någon mer från en annan förening vara funktionär så kontakta funktionar@vssf.nu 
 

 
 

Hjärtligt välkomna önskar VSSF och Skövde SS! 
 


