
 

 

 

Ludvika Simsällskap hälsar aktiva och ledare välkomna till vår ungdomstävling 
Stjärnskottet.  
Inför tävlingen ber vi er ta del av följande: Observera nya tider för pass 2  
 
Tävlingsplats: Sporthallen, Tingshusgatan 18 i Ludvika. 25 meter x 6 banor.  
 
Datum: Söndag den 22 september 2019.  
 
Tävlingstider: Pass 1 – start 10.00 Insim: 09.00 – 09.45 Pass 2 – start 15.00 Insim- 14.00.14.50  
 
Spurtbana: Bana 1 används som spurtbana under insimmets sista 20 minuter.  
 
Avbad: Sker i undervisningsbassängen.  
 
Omklädning: Ta med hänglås till klädskåp i omklädningsrummen. Tänk på stöldrisken!  
 
Strykningar: Strykningar till Pass 1 lämnas senast 1 timma före tävlingsstart. Strykningar kan skickas löpande via mail 
till strykningar@ludvikasimsallskap.se senast lördag den 21 september kl. 16.00, därefter får de lämnas via 
tränarappen, alternativt på blankett. Strykningar till pass 2 ska vara inlämnade helst via tränarappen senast 15 
minuter efter föregående pass slut. Inlogg till tränarappen skickar vi ut fredag efter att efteranmälan är stängd.   
 
Efteranmälan: Efteranmälan registreras i TEMPUS senast den 20 september. Inget annat sätt att efteranmäla är 
möjligt. Efteranmälda seedas in efter anmälningstid.  
 
Laguppställning: Använd LSS Lagblankett för Stjärnskottet. Laguppställning ska lämnas in senast en  
timme innan varje pass startar. Det går också att registrera via tränarappen.  
 
Tekniskt möte: Tävlingsledare vill träffa en representant för varje klubb. Mötet kommer att hållas i  
konferensrummet till vänster ute i korridoren bakom startpallarna. Tiden för mötet är kl. 09.10 – aviseras i 
högtalarna.  
 
Klubbfack: Finns vid fikabordet med heatlistor samt fikabiljetter till tränare.  
(Strykningslistor samt lagblanketter finns i postfack vid sekretariatet).  
 
Heatlistor: Läggs i respektive klubbs fack samt anslås i korridoren bakom startpallarna. Kommer  
även att finnas till försäljning i simhallen (vid fikaförsäljningen) för 10 kr per st.  
 
Resultatlistor: Resultaten anslås löpande på glasväggen i korridor utanför simhallen (bakom  
startpallarna). Kompletta resultatlistor kommer att finnas på LSS hemsida  
Dessa mejlas även ut till samtliga deltagande klubbar.  
 
Priser: Medaljer till 1:an, 2:an och 3:an i varje klass. Heatpriser i form av nyttopriser  
 
Försäljning: Enklare fika kommer att finnas att köpa i direkt anslutning till simhallen.  
 
TYR: Ett mindre sortiment från TYR kommer att finnas till försäljning 
Mat: För de som beställt mat finns biljetter vid vårt fikabord.  
Funktionärshjälp: Vi tar gärna emot funktionärshjälp från gästande klubbar.  
Parkering: Det finns flera gratisparkeringar runt sporthallen, observera reglerna om parkeringens längd och P-skivor.  

Kontakt: tavling@ludvikasimsallskap.se Tobias Söderholm 070-3798742 

 


