
 
 

Ljungby Simsällskap & Smålands Simförbund 
inbjuder till Vårsimiadens distriktsfinal för 

Småland Syd den 20 – 21 april 2013. 
 

HUVUDSPONSOR: 

 
 

 
Plats: Ljungby simhall, Sunnerbohallen 
 
Bassäng: 25 m x 5 banor, eltidtagning 
 
Tider: Lördag 20 april – Åldersklasser 13 år och 12 år 

 Pass 1     Insimning kl.08.30 – 09.50 Tävlingsstart kl. 10.00 
  LUNCH 

 Pass 2     Insimning kl. 14.00 – 14.50 Tävlingsstart kl. 15.00 
 
 Söndag 21 april – Åldersklasser 11 år och 10 år och yngre  

 Pass 3     Insimning kl. 08.30 – 09.50 Tävlingsstart kl. 10.00 
  LUNCH 
 Pass 4 Insimning kl. 14.00 – 14.50 Tävlingsstart kl. 15.00 
 
 
Anmälan: Skall vara oss tillhanda senast måndag den 8 april 
 Anmäl gärna via Octo Statistik, www.octostatistik.com 
 E-postanmälan skickas till: ljungbyss@live.se 
 Grenfil finns att hämta på vår hemsida www.ljungbyss.se 
 
Startavgift: 40 kr/individuell start och 50 kr/lag start med Grodan-fil eller via 
 Octo Statistik annars 60 kr/start 
 
Efteranmälning: I mån av plats kan efteranmälan göras till sekretariatet senast 60 

minuter före tävlingspassets start. 
 Vid efteranmälning gäller dubbel startavgift. 
 
Avanmälningar: Avanmälningar och laguppställningar skall lämnas skriftligen till 
 sekretariatet senast 60 minuter före passets första start. 
 

http://www.octostatistik.com/
mailto:ljungbyss@live.se
http://www.ljungbyss.se/


Priser: Priser delas ut till de sex främsta placeringarna i de individuella  
 grenarna. Placering 1 – 3 får medalj och placering 4 – 6 får  
 plakett. Medaljer till de tre främsta lagen. 
 
Startlistan: Kommer att finnas på vår hemsida: www.ljungbyss.se 
 den 11 april och skickas även via e-post till föreningarna 
 
Resultat: Läggs ut efter tävlingens slut på vår hemsidan och på Live Timing 
 
Mat: Beställning av lunch för lördagen och söndagen görs på bifogad 

lista och skickas till oss i samband med anmälningarna. 
 Om ändringar görs skall dessa vara oss tillhanda senast 16 april. 
 Om ni önskar specialkost skall detta anges på er matbeställning. 
 
Logi: Önskar ni hjälp med logi någon utav dagarna, kontakta vårt kansli 

ljungbyss@live.se. Detta skall göras senast i samband med 
anmälan. 

 
Åldersklasser: Distriktstävlingen genomförs med åldersklasserna 12 år och 13 år på 

lördagen och 11 år och 10 år och yngre på söndagen. 
 
Föreningar: Följande föreningar ingår i Småland syd: 
 Alvesta SS, Ljungby SS, Markaryds SS, Älmhults SS, Växjö SS, 

Gnosjö SS, Gislaveds SS, Anderstorps SS, Smålandsstenars SS, 
Värnamo SS, Ölands SK, Emmaboda SS, Nybro SS och Kalmar SS 

 
Ljungby Simsällskap kan under tävlingen komma att ta foton för att 
läggas ut på klubbens hemsida på Internet. Om du inte vill bli publicerad 
på hemsidan, så uppmanar vi er att tävlingsdagen anmäla detta till 
tävlingsbyrån.                

 
 
 
 
 
 

VÄLKOMNA TILL LJUNGBY! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ljungbyss.se/
mailto:ljungbyss@live.se


 

Grenordning  Simiaden 2013 
 

PASS 1                                                                         PASS 3 
 
13-12 år (lördag)                                                        11-10 år och yngre (söndag) 

 
1.    200 m      medley    flickor 12 år                            41.  25 m        fjärilsim    flickor 10 år o y 
2.    200 m      medley    pojkar 12 år                            42.  25 m        fjärilsim    pojkar 10 år o y 
3.    200 m      medley    flickor 13 år 43.  50 m        fjärilsim    flickor 11 år 
4.    200 m      medley    pojkar 13 år                            44.  50 m        fjärilsim    pojkar 11 år 
45.  100 m      bröstsim  flickor 12 år                            5.    50 m        bröstsim   flickor 10 år o y 
46.  100 m      bröstsim  pojkar 12 år      6.    50 m        bröstsim   pojkar 10 år o y 

PAUS PAUS 
47.  100 m      bröstsim  flickor 13 år                            7.    100 m      bröstsim   flickor 11 år 
48.  100 m      bröstsim  pojkar 13 år                            8.    100 m      bröstsim   pojkar 11 år 
37.  100 m      frisim       flickor 12 år                            27.  50 m        frisim       flickor 10 år o y 
38.  100 m      frisim       pojkar 12 år                               28.  50 m        frisim       pojkar 10 år o y 
39.  100 m      frisim       flickor 13 år                            29.  100 m      frisim       flickor 11 år 
40.  100 m      frisim       pojkar 13 år                            30.  100 m      frisim       pojkar 11 år 
9.    4x100 m  medley    flickor 12-13 år *    13. 4 x 50        medley      flickor 11 år o y 
10.  4x50 m    medley    flickor 12-13 år *    14.  4 x 50       medley      pojkar 11 år o y 
11.  4x100 m  medley    pojkar 12-13 år *  
12.  4x50 m    medley    pojkar 12-13 år *  

 
 
PASS 2                                                                         PASS 4 
 
13-12 år (lördag)                                                        11-10 år och yngre (söndag) 

 
15.  200 m      frisim       flickor 12 år                            19.  100 m      medley     flickor 10 år o y 
16.  200 m      frisim       pojkar 12 år                            20.  100 m      medley     pojkar 10 år o y 
17.  400 m      frisim       flickor 13 år                            21.  100 m      medley     flickor 11 år 
18.  400 m      frisim       pojkar 13 år                            22.  100 m      medley     pojkar 11 år 

53.  100 m      fjärilsim   flickor 12 år *                                                         PAUS 
54.  50 m       fjärilsim   flickor 12 år * 49.  50 m        ryggsim    flickor 10 år o y 
55.  100 m      fjärilsim   pojkar 12 år * 50.  50 m        ryggsim    pojkar 10 år o y 
56.  50 m       fjärilsim   pojkar 12 år * 51.  100 m      ryggsim    flickor 11 år 

PAUS    52.  100 m      ryggsim    pojkar 11 år 
57.  100 m      fjärilsim   flickor 13 år                            35.  4x50 m    frisim       flickor 11 år o y 
58.  100 m      fjärilsim   pojkar 13 år                               36.  4x50 m    frisim       pojkar 11 år o y 
23.  100 m      ryggsim   flickor 12 år  
24.  100 m      ryggsim   pojkar 12 år  
25.  100 m      ryggsim   flickor 13 år  
26.  100 m      ryggsim   pojkar 13 år  

31.  4x100 m  frisim       flickor 12-13 år *  
32.  4x50 m    frisim       flickor 12-13 år *   
33.  4x100 m  frisim       pojkar 12-13 år *  
34.  4x50 m    frisim       pojkar 12-13 år * 
  
 
 
   
 
 



Mat och logi bokning Vårsimiaden distriktsfinaler i 
Ljungby den 20 – 21 april 2013. 

 

LUNCHBOKNING 
 

Lunch       lördag 20 april        ……………. á 75 kr 

Lunch Specialkost     lördag 20 april        ……………. á 75 kr 

Om ni bokar specialkost, skall detta specificeras nedan: 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

Lunch       Söndagen 21 april        ……………. á 75 kr 

Lunch Specialkost     Söndagen 21 april        ……………. á 75 kr 

Om ni bokar specialkost, skall detta specificeras nedan: 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

LOGIBOKNING 
 

Fredag – lördag       Antal:  …………… 

Lördag – söndag      Antal:  …………... 

Logi erbjudande är på golvplats och kostar 60 kr/person och dygn 

Dessa bokningar önskar vi erhålla samtidigt som ni skickar era anmälningar 
till: ljungbyss@live.se 
 

 
Förening:   ………………………………………………………………. 
 

Ansvarig ledare lördag 

 Namn :   ……………………………………………………. 

 Mobilnr:   ………………………………………………….. 

Ansvarig ledare söndag 

 Namn :   ……………………………………………………. 

 Mobilnr:   ………………………………………………….. 

mailto:ljungbyss@live.se

