
 
 

Skånes simförbund i samarbete med Osby Simsällskap och  
Vellinge-Näsets SK inbjuder Er till Höstsimiaden den 27 november 

2021 
 

TÄVLINGSPLATSER  Osby Simhall, Osby 
Vanningen, Vellinge 
25m x 6 banor, helautomatisk eltidtagning 

  Tävlingen kommer att finnas på livetiming.se  

 

TÄVLINGSTIDER lördag insim 08:00 – start 09:00  

   insim 15:00 – start 16:00   

 

LEDARMÖTE Lördag kl. 08:10 på anvisad plats.  
En tränare/ledare per  

klubb inbjudes att närvara på ledarmötet.  

Tävlingsledare: Agneta Edvinsson – Osby 
Tävlingsledare: Sune Lind - Vellinge 
Vid frågor rörande anmälningar samt efteranmälningar, 
kontakta kansliet@skanesim.se  
Vid frågor gällande strykningar eller övriga upplysningar, 
kontakta arrangören på tavling@osbysimsallskap.se och 
info@vnsk.se  

 

TÄVLINGSKLASSER  A 12 år   B 11 år 

  C 10 år o yngre  

   

  Lagkapper 11–12 år & 10 år och yngre  

  

TÄVLINGSGRENAR  Se grenordning i bilaga. Samtliga distanser SSF tar upp i sin 
säsongs och tävlingsplanering erbjudes.  

 

DELTAGARE Alla deltagare har rätt att delta utan heatbegränsning 

 

ANMÄLAN  Anmälan görs via Tempus senast 14dagar före första tävlingsdag 
(2021-11-13 kl. 12.00). 
Skånes simförbund står för fördelningen av klubbarna, var god 
se skanesim.se för var respektive klubb simmar. OBS! Skånes 
simförbund förbehåller sig rätten att ev. dirigera om klubbar!  

 

EFTERANMÄLAN  Kan göras t.o.m. kl. 12:00 tre dagar före första tävlingsdag. En 
extra avgift på 100 SEK tas ut. 



 
 

STRYKNINGAR  Skall göras senast kl. 18:00 kvällen före första tävlingsdag. 
Därefter senast 30 minuter efter avslutat pass.  
Strykningsappen skall användas. Anvisningar avseende 
strykningar lämnas av respektive arrangör till inbjudna klubbar.  

 

LAGKAPPER  Uppställningar skall vara inlämnade senast 60 minuter innan 
tävlingsstart. Ändring av lag får därefter inte ske.  
Anvisningar avseende inlämning av laguppställning lämnas av 
respektive arrangör till inbjudna klubbar 

 

STARTAVGIFT 60 kr per individuell start samt 80 kr per lagstart.  
Faktureras av arrangören i efterhand 

 

STARTLISTA   Publiceras senast 10 dagar före första tävlingsdag. Startlistan 
kommer att finnas på livetiming samt mailas ut till deltagande 
föreningar. 

 

PRISER   De 3 främsta i åldersklasserna 11år och 12 år erhåller pris i 
individuell gren och lagkapperna  
I åldersklassen 10 år o y upprättas ingen rangordnad 
resultatlista utan den kommer sorteras i bokstavsordning. 

  Priser skickas ut i efterhand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GRENORDNING HÖSTSIMIADEN  

 
 

Pass 1 (start 09:00)   Pass 2 (start 16:00) 
 
1. 4x50m frisim mix 10 år o y  17. 4x50m medley mixed 10 år o y 
2. 4x100m frisim mix 11–12 år  18. 4x100m medley mixed 11-12 år 

300 100 medley flickor 10 år o y  19. 200m frisim flickor 12 år 

301 100 medley pojkar 10 år o y  20. 200m frisim pojkar 12 år 

3. 100m medley flickor 11–12 år  21. 25m fjärilsim flickor 10 år o y 
4. 100m medley pojkar 11 – 12 år  22. 25m fjärilsim pojkar 10 år o y 

302 50m bröstsim flickor 10 år o y  23. 50m fjärilsim flickor 11–12 år 

303 50m bröstsim pojkar 10 år o y  24. 50m fjärilsim pojkar 11–12 år 

5. 50m bröstsim flickor 11 år  306 50 ryggsim flickor 10 år o y 
6. 50m bröstsim pojkar 11 år  307 50m ryggsim pojkar 10 år o y 
7. 100m bröstsim flickor 12år  25. 50m ryggsim flickor 11år 
8. 10m bröstsim pojkar 12 år  26. 50m ryggsim flickor 11år 

304 50m frisim flickor 10 år o y  27. 100m ryggsim flickor 12 år 
305 50m frisim pojkar 10 år o y  28. 100m ryggsim pojkar 12 år 

9. 50m frisim flickor 11 år  29. 4x50m frisim flickor 10 år o y 
10. 50m frisim pojkar 11 år  30. 4x50m frisim flickor 11–12 år 
11. 100m frisim flickor 12 år  31. 4x50m frisim pojkar 10 år o y 
12. 100m frisim pojkar 12 år  32. 4x50m frisim pojkar 11–12 år 
13. 4x50m medley flickor 10 år o y   
14. 4x50m medley flickor 11–12 år   
15. 4x50m medley pojkar 10 år o y   
16. 4x50m medley pojkar 11–12 år   

 

 


