
 

 

Ludvika Simsällskap hälsar aktiva och ledare välkomna till 

Väsman Open med GYMMET Sprint 

Inför tävlingen ber vi Er ta del av följande: 

 
Tävlingsplats:  Sporthallen, Tingshusgatan 18 i Ludvika. 25 meter x 6 banor. 
 
Datum:  Lördag den 17 februari och Söndag den 18 februari 2018. 
 
Tävlingstider:  Lördag 17 februari 
  Pass 1: Insim 14.00 – 14.50  Tävling 15.00 – ca 17.30 
 

  Söndag 18 februari 
  Pass 2: Insim 08.00* – 08.50   Tävling 09.00 – ca 12.00 
  Pass 3: Insim 14.00 – 15.50  Tävling 15.00 – ca 17.30 

  *sporthallen öppnar 07.45 

 

 
Spurtbana:  Bana 1 används som spurtbana under insimmets sista 20 minuter. 
 
Avbad:  Sker i undervisningsbassängen. 
 
Uppvärmning:  Uppvärmning kan ske i F-hallen som ligger i direkt anslutning till simhallen (bakom startpallarna). 
 
Omklädning:  Medtag hänglås till klädskåp i omklädningsrummen.  
 
Strykningar:  Strykningar till Pass 1 skickas till och med den 16 februari per mejl till 

strykningar@ludvikasimsallskap.se. Strykningar ska vara inne 1 timma innan Pass 1 startar. 
Strykningar till övriga pass ska vara inlämnade på blankett senast 15 minuter efter föregående 
pass slut. Det går också bra att göra strykningar via tränarappen Strykning till GYMMET Sprint 
semifinal eller final ska ske omgående efter att resultatlista för försök och semifinal meddelats.
  

   
Efteranmälan:  Efteranmälan registreras i OCTO senast fredag den 16 februari kl 16.00. Inget annat sätt att 

efteranmäla är möjligt. Efteranmälda seedas in efter anmälningstid. 
 
Laguppställning: Använd LSS Lagblankett för Väsman Open. Laguppställning ska lämnas in senast en timme innan 

varje pass startar. Det går också bra att anmäla lag via tränarappen. 
 
Tekniskt möte:  Tävlingsledare vill träffa en representant för varje klubb i sammanträdesrummet (gå mot 

bowlingen).  Tiden för mötet är lördag ca kl. 14.15. 
 
Klubbfack:  Finns vid vårt fikabord med heatlistor, fikabiljetter till tränare, matbiljetter för de som bokat mat och 

nycklar till de som bokat boende. (Strykningslistor samt lagblanketter finns i postfack vid 
sekretariatet). 

 
Heatlistor:  Lämnas till respektive klubbs tränare samt anslås på väggen vid dörren ut i korridoren bakom 

startpallarna. Kommer även att finnas till försäljning vid fikabordet för 10 kr per st. 
 
LiveTiming:  Tävlingen går på LiveTiming och du följer den här >>> 
 
Resultatlistor:  Resultaten anslås löpande på glasväggen i korridor utanför simhallen (bakom startpallarna). 

Kompletta resultatlistor för Väsman Open och GYMMET Sprint samt RE-fil kommer att finnas på 
LSS hemsida. Dessa mejlas även ut till samtliga deltagande klubbar.  

 

file:///C:/Users/Titti/Dropbox/LSS_Administration/Väsman%20Open%202014%20-%20Anmälan%20av%20lag.docx
http://livetiming.se/index.php?cid=3644
http://idrottonline.se/LudvikaSS-Simidrott/tavling/VasmanOpen/vasmanopen2017


 

 

Priser:  Medaljer till 1:an, 2:an och 3:an i Väsman Open.  GYMMET sprint pokal till vinnare samt prispengar 
till plats 1, 2 och 3 i final. 

 
Rekord:  Vi premierar nya Väsman Open rekord med presentkort enligt följande: Rekord från 2012 - 2017 

ger 100 kr. (Tävlingen var inställd 2013) Rekord från 2011 och tidigare ger 200 kr. Nuvarande 
Väsman Openrekord återfinns på LSS hemsida under v 7. 

 
Försäljning:  Enklare fika i form av smörgåsar, bröd, kaffe och dryck kommer att finnas att köpa i direkt 

anslutning till simhallen. Sporthallsfiket är också öppet.  
 
TYR:  Det kommer finnas möjlighet att köpa TYR produkter.   
 
Parkering:  Vid parkering direkt utanför Sporthallen krävs P-skiva och är tidsbegränsad. I övrigt finns bra 

parkeringsmöjligheter även på sidan av samt bakom Sporthallen.  
 
Mat & Logi:  Skolsalslogi är på Kyrkskolan. Middag, frukost och lunch serveras i Kyrkskolans matsal. Middag 

serveras från kl. 18.00, frukost kl. 07.00 och lunch från kl. 12.00. För er som bor på skolan vill vi 
påpeka att med hänsyn till allergiker får inga starka dofter, nötter, mandel, jordnötter eller sesam 
förekomma. 

  
Kontakt:  info@ludvikasimsallskap.se 
 
Information:  Titti Campalto, tfn 070 – 544 13 15. 

VÄLKOMMEN TILL EN FARTFYLLD TÄVLING! 
LUDVIKA SIMSÄLLSKAP

                                       

 


