
1 

 

 

 
 

 
 

                 

 
 

PM 

HÖSTSIMIADEN 
 

1 december 2019 
 

Tävlingen avgörs under en dag med direktfinaler i Arena Skövde  

- 8 banor med eltidtagning. 

 
 

Tävlingsplats: Arena Skövde, Egnells väg 1, Skövde 

Startlista  Är publicerad på www.vssf.nu samt livetiming. www.livetiming.se/index.php?cid=4888 

 

Avanmälan                      Till pass 1: skall ske via tränarappen, senast lördagen den 30/11 kl. 12.00  

 
Efteranmälan  I mån av plats  t o m  26/11 mot dubbel startavgift, via Tempus Anmälan. Faktureras i 

efterhand av Skövde Simsällskap. 
 

Laguppställningar Ska lämnas in till tävlingssekretariatet senast 1 timma före första start (pass 1) via 
tränarappen. 

Avsimning Sker på banor i motionsbassängen. Barn under 12 år måste ha uppsikt av en myndig 

person (18 år).  

Inmarsch Inmarsch kommer att ske inför pass 1 kl. 09.50. Två deltagare från varje förening iförda 

klubbdräkt samlas i korridoren utanför tävlingsbassängen.  

Funktionärer  Deltagande föreningar skall ställa upp med funktionärer per simpass enligt 

följande: 

  0-19 starter = 0 funktionärer,  
 20-99 starter = 1 funktionär  
 100 starter eller mer = 2 funktionärer.  

 

 Meddela namnuppgifter och utbildningsnivå steg 1/ steg 2, så snart ni kan dock senast 
22/11  till: kansli@skovdess.com. Alla funktionärer får fika. Funktionär som ställer upp 
hela dagen, bjuder vi på lunch.  

 

Ledarmöte En ledare från varje deltagande förening deltar på tränarmöte 09.00. 

  Samling vid motionsbassängen. 

Funktionärsmöte Sker inför pass 1 kl. 09.15. Samling vid motionsbassängen. Inför pass 2 sker en 

funktionärssamling vid sekretariatet 45 min innan start. 
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Livetiming/Resultat Tävlingen kan följas via Livetiming, resultatlistor publiceras på väggen inne i simhallen 

under tävlingen, samt även på www.skovdess.com efter tävlingen. 

Priser I individuella grenar delas medaljer ut till placering 1-6 per åldersklass. I lagkapper 

delas medaljer ut till de simmare som ingår i lag som har placering 1-3. 

Omklädning Sker i anslutning till badet. Två deltagare/ skåp 

Lunch Beställning av lunchlåda - äta på plats i matsal eller ta med: 95 kr/ portion. 

 Köttbullar med potatismos eller Pastasallad med Kyckling- inkl. smör, bröd, sallad, 

måltidsdryck och kaffe. Anmäl senast torsdag den 28 november till 

kansli@skovdess.com. Meddela ev. allergier. 

 Gäster med medhavd lunch hänvisas till läktaren vid motionsbassängen alt. vid 

entréhall. 

Servering Vi erbjuder en servering inne i simhallen med hembakat, frukt, kaffe och drycker. 

Betalning sker med fördel till vårt Swishnr: 123 162 88 58. 

Parkering Avgiftsbelagd samt gratis parkering finns i direkt anslutning till Arena Skövde. 

Upplysningar  Skövde SS kansli: kansli@skovdess.com  
   
Kontaktperson:   Maja Jukic 0707-684551 

    

 

                Grenordning- Höstsimiaden 2018 

       
Tävlingsstart: 10.00 
Insim: 08.45-09.45 

 

 Pass 1: Start 10.00  Pass 2: ca 2 tim efter pass 1 slut 

 

Välkomna till Skövde och Höstsimiaden! 

Mvh 

Skövde Simsällskap 

http://www.skovdess.com/
mailto:kansli@skovdess.com

