
   

 

Skånes simförbund i samarbete med ÄSS inbjuder er till DM (25m) i 
Ängelholm den 17–18 oktober 2020 

 

Den pågående Covid-19 pandemin ställer stora krav på tävlingen, så det kommer att 
göras en riskanalys hos arrangören efter sista anmälan för att kunna säkerställa att vi kan 
genomföra tävlingen på ett säkert och bra sätt. 
Tävlingen kommer att genomföras med att killar och tjejer simmar på var sin dag. 
Tävlingen kommer att genomföras utan publik. 
 
Skånes Simförbund förbehåller sig rätten att göra heatbegränsningar i grenar för att 
kunna följa de riktlinjer som finns för att minska smittspridning och heatbegränsning 
KAN även drabba kvalade simmare 
 
TÄVLINGSPLATS  Vattnets Hus, Ängelholm  

  25m x 8 banor 

  Tävlingen kommer att finnas på livetiming.se  

 

TÄVLINGSTIDER lördag insim 07.30 – 08.50 start 09:00  

   insim 14.30 – 15.50 start 16:00  

  söndag insim 07.30 – 08.50 start 09:00  

   insim 14.30 – 15.50 start 16:00 
 

LEDARMÖTE Lördag och söndag kl. 08:10 på anvisad plats. 
En tränare/ledare per klubb inbjudes att närvara på ledarmötet.  

Tävlingsledare: Agneta Edvinsson  

Mobiltelefon: 0705-11 85 75 alt. mail:  

agneta-edvinsson@telia.com 
Vid frågor rörande anmälningar kontakta kansliet på 
kansliet@skanesim.se alt. 0708 – 97 87 91 

För övriga upplysningar, kontakta arrangören på 
kansliet@simess.com 

 

KVALTIDER Beslutas av Skånes simförbund. Kvaltider gäller framöver.  

 

KVALPERIOD  Kvaltiden skall ha varit uppnådd under föregående år, fram till 
14 dagar före första tävlingsdag, dvs. 2019-01-01 – 2020-09-28 

  

TÄVLINGSGRENAR  Se grenordning i bilaga.  

 

ANMÄLAN  Anmälan görs via TEMPUS senast 17 dagar före första 
tävlingsdag (2020-09-29 12.00) 

Parasimmare anmäler sig direkt till förbundet via 
kansliet@skanesim.se 
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Vid anmälan uppge licens nr hos SSF, gren, klass, anmälningstid
 som ska vara gjord inom kvalperioden och under kvaltid samt 
 i vilken tävling tiden gjordes om tiden inte finns i Tempus och 
varit sanktionerad av parasportförbundet. 

 

STRYKNINGAR  Skall göras senast kl. 19:00 kvällen före pass 1 och 3. 
Strykningar till pass 2 och 4 ska göras senast 30 minuter efter 
pass 1 respektive pass 3 
Strykningsappen skall användas, inloggningsuppgifter och 
information mailas ut till deltagande föreningar innan tävlingen.   

  För sent inkomna eller uteblivna strykningar kommer att 
debiteras med 300kr/missad strykning. 
OBS! Behöver man stryka pga. sjukdom utgår ingen startavgift, 
men man blir struken för hela tävlingen. 

 

UTFYLLNADSANMÄLAN Observera att ingen utfyllnad av icke kvalade simmare i en 
gren kommer att ske 

 

EFTERANMÄLAN Det kommer inte vara möjligt att göra efteranmälningar till DM 

 på grund av den riskanalys som måste göras. 

 

STARTAVGIFT 60 SEK/ ind. start. Faktureras av arrangören i efterhand.  

 

STARTLISTA  Publiceras senast 10 dagar före första tävlingsdag. Startlistan 
kommer att finnas på livetiming.  

 
SEEDNING  Alla tider gjorda i 25m bassäng och 50m bassäng sorteras i 

tidsordning utan omräkning vilka sedan går före alla tider gjorda i 
yardbassäng.  

 

PRISER   Inga prisutdelningar kommer att genomföras.  
De 3 främsta i varje gren erhåller pris och dessa kommer att 
skickas direkt till respektive klubb.  

 

ÖVR. INFORMAITON Bitr Tävlingsledare Maria Dahlberg 
Starter  Joakim Olofsson 
Starter   Nils-Håkan Algotsson 

 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 

GRENORDNING DM (25m) 
 
 

Pass 1 (09:00) Herrar   Pass 2 (16:00) Herrar 
 

1. 100m frisim herrar   11. 200m fjärilsim herrar 
2. 50 bröstsim herrar   12. 50m frisim herrar 
3. 400m medley herrar  13. 400m frisim herrar 
4. 100m ryggsim herrar  14. 200m bröstsim herrar 
5. 100m medley herrar  15. 200m medley herrar 
6. 200m frisim herrar   16. 1500m frisim herrar 
7. 100m bröstsim herrar  17. 50m fjärilsim herrar 
8. 800m frisim herrar   18. 200m ryggsim herrar 
9. 50m ryggsim herrar    
10. 100m fjärilsim herrar    

      
      
      
 

 
 
Pass 3 (09:00) Damer   Pass 4 (16:00) Damer 

 
19. 100m frisim damer   29. 200m fjärilsim damer 
20. 50m bröstsim damer  30. 50m frisim damer 
21. 400m medley damer  31. 400m frisim damer 
22. 100m ryggsim damer  32. 200m bröstsim damer 
23. 100m medley damer  33. 200m medley damer 
24. 200m frisim damer   34. 1500m frisim damer  
25. 100m bröstsim damer  35. 50m fjärilsim damer 
26. 800m frisim damer   36. 200m ryggsim damer 
27. 50m ryggsim damer   
28 100m fjärilsim damer    
      
      
      
 
 


