
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polisen HEAD to Head 2016 
 

Eriksdalsbadet, Stockholm 

7-9 oktober  

 

Tävlings-PM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholmspolisens IF Simförening och HEAD Swimming  

arrangerar Polisen HEAD to Head på Eriksdalsbadet i Stockholm. 

www.polisensimning.se 

  



Plats Eriksdalsbadet  
Hammarby Slussväg 20 
118 60 Stockholm 
 

Bassäng 25 m, 10 banor 
 

Tävlingstider  Insim Försök  Insim Final  

Fredag 7/10  16.30-17.20  17.30  
Lördag 8/10  08.00-08.50  09.00  15.30-16.20  16.30 
Söndag 9/10  08.00-08.50 09.00  14.30-15.20  15.30 
 
OBS! Finalpasset är senarelagt en timme på lördagen för att vi har valt att 
inte begränsa tävlingen.  
 

     Ledarmöte               Fredag kl. 16.20 och lördag kl 08.00 vid undervisningsbassängen 

     Åldersklasser            10 & yngre 

11-12 år 
13-14 år 
15-16 år  
17 & och äldre 

 

Bassäng     25 m - 10 banor  
 

Avsim   Sker på anvisade banor i 50 m-bassängen. 

Begränsningar Inga begränsningar. Alla anmälda får starta.  

Startlistor  Publiceras på livetiming.se senast tisdagen den 4 oktober. 

Heatlistor &            Heatlistor kommer att anslås inne i simhallen och på livetiming.se 

resultat   

 

Hängande start  Kommer att tillämpas i alla grenar. 
 

Nödutgångar Det är förbjudet att gå ut från badet via nödutgångarna. Dessa är larmade 
och ska vara låsta och endast användas vid fara.  

 

Äventyrsbad mm   Inga deltagande simmare får vistas i äventyrsdelen, gym eller 
bubbelpoolerna.  

 

Omklädning               Ska ske i särskilt anvisade omklädningsrum på resp. dam- och 
herravdelning. Medtag hänglås! 

 

Parkering                Avgiftsbelagd parkering finns vid badet.  
 

Kvarglömt           Alla kvarglömda saker kommer att finnas utanför tävlingsbyrån.  
Om de inte hämtas ut samma dag samlar badet in dem och placerar i 
anvisade kärl i badets entré. 

 

Cafeteria              Finns vid stora entrén till badet  
 

 



Försäljning  HEAD kommer att ha försäljning av simartiklar under alla 
tävlingsdagar.  

 

Information Kontakta tävlingsbyrån. Deltagande klubbar har ett eget fack vid 
tävlingsbyrån för löpande information. 

    

Upplysningar           Stockholmspolisens IF Simförenings tävlingsansvariga är  
          Susanne Trägårdh, Tel: 070-714 27 78 
 

Avanmälan Skriftlig avanmälan ska ske på därför avsedd blankett till 
tävlingsbyrån: 

– för direktfinal fredag, senast 1 timme före passets början,  
– för försök senast 1 timme före försökspassets början, 
– för final senast 30 min efter avslutad försöksgren. Se regel 305.7, 
– vid för sent inlämnad avanmälan tas en avgift på 300 kr  
   enligt § 305 i SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser, 
– för avanmälan under tävlingens gång uttages en avgift på 65 kr, 
– vid läkarintyg från tävlingsläkare tas ingen avgift. 
 

Entré Fri entré via angivna ingångar från Ringvägen. Öppnar 07.50 
 

Priser  Priser till 1:an, 2:an och 3:an i varje åldersklass. 
 

Prisutdelning Prisutdelning efter varje simsätt. Fredagens grenar simmas som 
direktfinal. Prisutdelningen sker i samband med första prisutdelningen 
på lördag. 

 
 
 
 
 

 

Hjärtligt välkomna! 



Pass 1, fredag 7 oktober, insim 16:30, start 17:30

1 100 m Fris im fina l damer 10 & yngre

2 100 m Fris im fina l herrar 10 & yngre

3 200 m Fris im fina l damer 11-12

4 200 m Fris im fina l herrar 11-12

5 200 m Fris im fina l damer 13-14

6 200 m Fris im fina l herrar 13-14

7 400 m Fris im fina l damer 15-16

8 400 m Fris im fina l herrar 15-16

9 400 m Fris im fina l damer 17 & ä ldre

10 400 m Fris im fina l herrar 17 & ä ldre

Pass 2, lördag 8 oktober, insim 08:00, start 09:00 Pass 3, lördag 9 oktober, insim 14:30, start 15:30

11 50 m Brösts im damer 10 & yngre 11 50 m Brösts im fina l damer 10 & yngre

12 50 m Brösts im herrar 10 & yngre 12 50 m Brösts im fina l herrar 10 & yngre

13 100 m Brösts im damer 11-12 13 100 m Brösts im fina l damer 11-12

14 100 m Brösts im herrar 11-12 14 100 m Brösts im fina l herrar 11-12

15 100 m Brösts im damer 13-14 15 100 m Brösts im fina l damer 13-14

16 100 m Brösts im herrar 13-14 16 100 m Brösts im fina l herrar 13-14

17 100 m Brösts im damer 15-16 17 100 m Brösts im fina l damer 15-16

18 100 m Brösts im herrar 15-16 18 100 m Brösts im fina l herrar 15-16

19 100 m Brösts im damer 17 & ä ldre 19 100 m Brösts im fina l damer 17 & ä ldre

20 100 m Brösts im herrar 17 & ä ldre 20 100 m Brösts im fina l herrar 17 & ä ldre

21 50 m ryggs im damer 10 & yngre Prisutdelning

22 50 m ryggs im herrar 10 & yngre 21 50 m ryggs im fina l damer 10 & yngre

23 100 m ryggs im damer 11-12 22 50 m ryggs im fina l herrar 10 & yngre

24 100 m ryggs im herrar 11-12 23 100 m ryggs im fina l damer 11-12

25 100 m ryggs im damer 13-14 24 100 m ryggs im fina l herrar 11-12

26 100 m ryggs im herrar 13-14 25 100 m ryggs im fina l damer 13-14

27 100 m ryggs im damer 15-16 26 100 m ryggs im fina l herrar 13-14

28 100 m ryggs im herrar 15-16 27 100 m ryggs im fina l damer 15-16

29 100 m ryggs im damer 17 & ä ldre 28 100 m ryggs im fina l herrar 15-16

30 100 m ryggs im herrar 17 & ä ldre 29 100 m ryggs im fina l damer 17 & ä ldre

30 100 m ryggs im fina l herrar 17 & ä ldre

Prisutdelning

Pass 4, söndag 9 oktober, insim 08:00, start 09:00 Pass 5, söndag 9 oktober, insim 14:30, start 15:30

31 50 m Fjäri l damer 10 & yngre 31 50 m Fjäri l  fina l damer 10 & yngre

32 50 m Fjäri l herrar 10 & yngre 32 50 m Fjäri l  fina l herrar 10 & yngre

33 100 m Fjäri l damer 11-12 33 100 m Fjäri l  fina l damer 11-12

34 100 m Fjäri l herrar 11-12 34 100 m Fjäri l  fina l herrar 11-12

35 100 m Fjäri l damer 13-14 35 100 m Fjäri l  fina l damer 13-14

36 100 m Fjäri l herrar 13-14 36 100 m Fjäri l  fina l herrar 13-14

37 100 m Fjäri l damer 15-16 37 100 m Fjäri l  fina l damer 15-16

38 100 m Fjäri l herrar 15-16 38 100 m Fjäri l  fina l herrar 15-16

39 100 m Fjäri l damer 17 & ä ldre 39 100 m Fjäri l  fina l damer 17 & ä ldre

40 100 m Fjäri l herrar 17 & ä ldre 40 100 m Fjäri l  fina l herrar 17 & ä ldre

41 50 m Fris im damer 10 & yngre Prisutdelning

42 50 m Fris im herrar 10 & yngre 41 50 m Fris im fina l damer 10 & yngre

43 100 m fris im damer 11-12 42 50 m Fris im fina l herrar 10 & yngre

44 100 m fris im herrar 11-12 43 100 m fris im fina l damer 11-12

45 100 m fris im damer 13-14 44 100 m fris im fina l herrar 11-12

46 100 m fris im herrar 13-14 45 100 m fris im fina l damer 13-14

47 100 m fris im damer 15-16 46 100 m fris im fina l herrar 13-14

48 100 m fris im herrar 15-16 47 100 m fris im fina l damer 15-16

49 100 m fris im damer 17 & ä ldre 48 100 m fris im fina l herrar 15-16

50 100 m fris im herrar 17 & ä ldre 49 100 m fris im fina l damer 17 & ä ldre

50 100 m fris im fina l herrar 17 & ä ldre

Prisutdelning

Gren Klass

Gren Klass

Gren Klass Gren Klass

Gren Klass

 

Pass 3, lördag  8 oktober 

Obs! Insim 15:30       Start 16:30 


