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Datum: 18 april 2015. 
 
Plats: Värnamo Simhall, 25 m, 5 banor. 
 
Tävlingstider: Pass 1, lördag: Insim: 08.00-08.50 Start: 09.00 

Pass 2, lördag: Insim: 13.30-14.20 Start: 14.30 
 
  
Åldersklasser: 13 år, 12 år, 11 år, 10 år oy. 

12-13 år, 11 år oy (lagkapp). 
 

Priser: Individuella lopp: Medalj till placering 1-3 och plaketter till placering 4-6. 
Lagkapper: Medalj till placering 1-3. 

 
Anmälan: Skall vara oss tillhanda senast onsdagen den 1 april. 

Anmäl gärna via OctoStatistik, www.octostatistik.com 
E-postanmälan skickas till tavling@varnamoss.se, grenfil finns att hämta på vår 
hemsida www.varnamoss.se 

 
Startavgifter: 50 kr/individuell start. 60 kr/lagstart. Alla startavgifter och ev mat faktureras i 

efterhand.  
 
Efteranmälan: Är tillåten fram till lördag 21 april kl 08.00, mot dubbel avgift. Vid anmälan sista 

dygnet före tävling, försäkra dig om att den registrerats, ring Christer, 0705-
699616 

 
Avanmälan: Lämnas till tävlingssekretariatet senast en timma före pass 1.  

Avanmälningar till pass 2 senast 30 min efter föregående pass slutar.  
 
Laguppställning: Lämnas till tävlingssekretariatet senast en timma före respektive tävlingspass 

start. 
 
Tekniskt möte: Hålls på lördagen kl 08.45 i cafeterian. En representant från respektive klubb. 
 
Startlistor: Publiceras på vår hemsida ca 2 veckor före tävling samt på www.LiveTiming.se. 
 
Heatlistor: Finns i facken i cafeterian. 
 
Avbad: Sker i undervisningsbassängen, tränarna ansvarar för sina simmare. 
 
Mat: Beställning av lunch görs i samband med anmälan. Kostnad preliminärt 85 kr 

per person (kommer att uppdateras). Ange eventuella allergier. 
 
Logi: Önskas hjälp med att ordna logi så kontakta omgående tavling@varnamoss.se 
 
Upplysningar: Via mejl till tavling@varnamoss.se, eller 0705-699616 Christer Ringblom 
 
Lås till skåpen I Värnamo Simhall krävs numera speciella band för att kunna låsa skåpen i 

omklädningsrummen. Banden lämnas ut i tävlingsbyrån. 
OBS! För ej återlämnade band debiteras 100 kr/st. 

  



 
 
 
 
 
 
Grenordning Vår-Simiaden Distriktsfinal 
 

PASS 1                 PASS 2 
3. 200 m medley fl 12 år  27.  100 m frisim  fl 12 år 

4. 200 m medley po 12 år  28.  100 m frisim  po 12 år 

5. 200 m medley fl 13 år  25.  100 m frisim  fl 13 år 

6. 200 m medley po 13 år  26.  100 m frisim  po 13 år 

39. 50 m bröstsim  fl 10 år o y   1. 25 m fjärilsim  fl 10 år o y 

40. 50 m bröstsim  po 10 år o y    2. 25 m fjärilsim  po 10 år o y 

41. 100 m bröstsim  fl 11 år  21.  50 m fjärilsim  fl 11 år 

42. 100 m bröstsim  po 11 år  22.  50 m fjärilsim  po 11 år 

37. 200 m frisim fl 12 år  43.  100 m bröstsim  fl 12 år 

38. 200 m frisim po 12 år  44.  100 m bröstsim  po 12 år 

35. 400 m frisim fl 13 år  45.  100 m bröstsim  fl 13 år 

36. 400 m frisim po 13 år  46.  100 m bröstsim  po 13 år 

47. 100 m medley fl 10 år o y   7. 50 m ryggsim  fl 10 år o y 

48. 100 m medley po 10 år o y    8. 50 m ryggsim  po 10 år o y 

49. 100 m medley fl 11 år   9. 100 m ryggsim  fl 11 år 

50. 100 m medley po 11 år  10.  100 m ryggsim  po 11 år 

11. 100 m ryggsim   fl 12 år  19.  50 m fjärilsim  fl 12 år 

12. 100 m ryggsim   po 12 år  20.  50 m fjärilsim  po 12 år 

13. 100 m ryggsim   fl 13 år  17.  100 m fjärilsim  fl 13 år 

14. 100 m ryggsim   po 13 år  18.  100 m fjärilsim  po 13 år 

23. 50 m frisim fl 10 år o y  15.  4x50 m frisim  fl 11 år o y 

24. 50 m frisim po 10 år o y   16.  4x50 m frisim  po 11 år o y 

29. 100 m frisim fl 11 år                  51.  4x100 m   frisim  fl 12-13 år 

30. 100 m frisim po 11 år                  52.  4x100 m   frisim  po 12-13 år 

31. 4x100 m  medley fl 12-13 år 

32. 4x100 m  medley po 12-13 år 

33. 4x50 m medley fl 11 år o y 

34. 4x50 m medley po 11 år o y 

 


