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Efter förra årets succé så har Kungsbacka Simsällskap återigen nöjet att bjuda in till 

Kungsbacka Spring Meet 2023. En tävling i 50 m bassäng där vi erbjuder samtliga 

mästerskapsdistanser inklusive lagkapper. Simhallen i Kungsbacka ligger fint i centrala 

Kungsbacka med närhet till både boende och matservering. 

 

Datum  14–16 april 2023, fredag till söndag. 

Plats  Kungsbacka Badhus, 50 m, 10 banor 

Adress  Kungsbacka Sportcenter 

Tider  Fredag  Pass 1: Insim: 15:00 – 16:15, Start: 16:30 

  Lördag  Pass 2: Insim: 07:30 – 08:40, Start: 09:00 

    Pass 3: Insim: 14:30 – 15:40, Start: 16:00 

  Söndag  Pass 4: Insim: 07:30 – 08:40, Start: 09:00 

    Pass 5: Insim: 14:00 – 15:10, Start: 15:30 

Anmälan Sista anmälningsdag är söndag 26 mars kl. 23.59. Tävlingen finns tillgänglig för 

anmälan i Tempus fr o m 1 mars. Anmälningstider som simmats i 50 m bassäng 

kommer att prioriteras framför tider gjorda i 25 m bassäng. Anmälningstiderna får 

vara gjorda med fullt regelverk eller som resultat simmad i gren med 

fortsättningsnivå. 

Efteranmälan Efteranmälan till tävlingen sker i mån av plats mot dubbel startavgift. Sista 

anmälningsdag är 10 april kl. 23:59.  

Begränsningar KbSS förbehåller sig rätten att begränsa antalet starter så att vi kan hålla rimliga 

tider på tävlingspassen.  



Ålderklasser Damer A: 17 år o ä, B: 15-16 år, C: 13-14 år 

 Herrar A: 17 år o ä, B: 15-16 år, C: 13-14 år 

 Grenarna simmas gemensamt och delas upp i respektive klasser i resultatlistan. 

Lagkappsgrenarna samt de längre distanserna simmas i öppen klass, se sista sidan. 

Grenar Fjärilsim 50m, 100m, 200m 

 Ryggsim 50m, 100m, 200m 

 Bröstsim 50m, 100m, 200m 

 Frisim  50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m 

 Medley  200m, 400m 

 Lagkapper 4x100 medley, 4x100 frisim, 4x200m frisim 

Seedning 50m och 100m sträckorna kommer att simmas med ett avslutande finalheat i 

respektive åldersklass. Övriga sträckor har sedvanlig seedning på anmälningstider. 

 

Funktionärer Vi tar tacksamt emot hjälp utav funktionärer, både med och utan 

funktionärsutbildning. Gästande funktionärer ersätts med 100 kr/pass/person. 

Pengarna går till den gästande funktionärens klubb. Maila anmälan senast 10/4 till 

tavling@kbss.nu. 
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Priser Placering 1-3 i varje gren och klass erhåller medalj. Den simmare i respektive 

ålderklass som samlar ihop flest FINA-poäng på max 8 grenar vinner ett fint pris 

från våra sponsorer.  

Avsim Sker i undervisningsbassäng 1 och 2. 

Tekniskt Helautomatisk eltidtagning 

Startavgift Individuell start 90 kr. Lagkapper 110 kr per start. Ev. efteranmälning medför 

dubbel startavgift. 

Startlista Läggs ut på Livetiming under v. 13.  

Café Kbss har ett eget café inne i simhallen bakom läktaren på 3:e våningen. Här har vi 

försäljning av toast, lättare mellanmål, härliga smörgåsar, frukt och hembakade 

kakor samt varma och kalla drycker. Här finns något för alla. 

Swish, kort eller kontant betalning. 

Måltider Vi erbjuder simmare, tränare och publik möjlighet att förbeställa lunch och middag 

till både fredag, lördag och söndag. Här erbjuder vi Er högkvalitativ mat, nylagad på 

plats som serveras i Internationella Engelska Skolans matsal, 50 m från simhallen.  

 Meny för tävlingens måltider finns på Livetiming. 

Pris: 100 kr/portion inklusive sallad, hårt- och mjukt bröd samt måltidsdryck. Ni 

kan även beställa frukost för 50 kr/portion (om ni t.ex. bor på vandrarhem). 

Frukosten serveras även den i Internationella Engelska Skolan matsal. 

 Beställning skickas till mat@kbss.nu senast torsdag 30/3. Vi ber er att använda 

formuläret som ligger på Livetiming vid beställning och maila till oss.  
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Logi Vi erbjuder tre olika övernattningsalternativ med olika standard där vi hoppas att 

något passar era behov: 

 

 Hotell Halland 

 Hotell Halland erbjuder boende till rabatterade priser. Hotell Halland ligger ca 10 

min promenad från simhallen. 

 Uppge kod ”Simtävling23” när ni bokar för att erhålla nedan priser. 

 Tvåbäddsrum: 1 195 kr/natt, frukost ingår. 

 Trebäddsrum: 1 395 kr/natt, frukost ingår. 

 Boka på: 0300-775 30 eller info@hotellhalland.se   

 

Vandrarhemmet Nattmössan 

Vandrarhemmet ligger ca 15 minuters promenad från simhallen.  

Tvåbäddsrum: 795 kr/natt. Linne-set och slutstädning ingår. 

 Trebäddsrum: 995 kr/natt. Linne-set och slutstädning ingår. 

 Boka på: 0300-775 38 eller info@hotellhalland.se (samma mailadress som till 

hotellet). 

 

 Klassrumsboende 

 Mycket fint klassrumsboende på Internationella Engelska Skolan, där KbSS 

serverar frukost, lunch och middag. Skolan ligger endast 1 minuts promenad från 

simhallen. 

 Stora paketet: 950 kr per person, inkluderar två övernattningar med frukost samt 

två luncher och tre middagar. Middagen på söndagen kan fås som ”Take Away”-

måltid 

 Lilla paketet: 700 kr per person, inkluderar en övernattning med frukost samt två 

luncher och två middagar. Middagen på söndagen kan fås som ”Take Away”-måltid. 

Önskar ni klassrumsboende så skicka bokning till: mat@kbss.nu senast torsdagen 

den 30/3. Fyll även i matbeställningsblanketten och bifoga vid bokning, gällande 

specialmat etc.  

Upplysningar För övriga upplysningar, kontakta oss på: tavling@kbss.nu. 
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1 800 frisim herrar öppen

2 800 frisim damer öppen

3 200 medley herrar A-C

4 200 medley damer A-C

5 4x100 frisim herrar öppen

6 4x100 frisim damer öppen

7 200 frisim herrar A-C 16 200 ryggsim damer A-C

8 50 frisim damer A-C 17 50 ryggsim herrar A-C

9 100 ryggsim herrar A-C 18 400 frisim damer öppen

10 100 ryggsim damer A-C 19 100 frisim herrar A-C

11 400 medley herrar öppen 20 100 bröstsim damer A-C

12 50 bröstsim herrar A-C 21 50 fjärilsim damer A-C

13 200 bröstsim damer A-C 22 200 fjärilsim herrar A-C

14 4x100 medley herrar öppen 23 4x200 frisim damer öppen

15 1500 frisim damer öppen

24 200 frisim damer A-C 33 200 ryggsim herrar A-C

25 50 frisim herrar A-C 34 50 ryggsim damer A-C

26 100 fjärilsim damer A-C 35 400 frisim herrar öppen

27 100 fjärilsim herrar A-C 36 100 frisim damer A-C

28 400 medley damer öppen 37 100 bröstsim herrar A-C

29 50 bröstsim damer A-C 38 50 fjärilsim herrar A-C

30 200 bröstsim herrar A-C 39 200 fjärilsim damer A-C

31 4x100 medley damer öppen 40 4x200 frisim herrar öppen

32 1500 frisim herrar öppen

Pass 1 - fredag

PAUS

PAUS PAUS

PAUS

Pass 2 - lördag Pass 3 - lördag

Pass 4 - söndag Pass 5 - söndag

Varmt välkomna till en härlig simhelg i Kungsbacka! 


