
 
 

                              
 

Välkommen till  

Skövdedoppet 15 mars 2020 

Tävlingen avgörs under en dag med direktfinaler i Arena Skövde. 

25m bassäng, 8 banor, eltidtagning 

Tävlingsstart 

 Pass 1: 09.30    Insim: 08.15-09.15 

Pass 2 :90 minuter efter pass 1 slut Insim: under lunchpaus 

 

Anmälan:   
Oss tillhanda senast fredag den 6/3 kl. 12.00. Anmälan görs via tempus Anmälan. PM kommer att 

skickas ut till deltagande föreningar efter anmälan gått ut. Tävlingen kan följas via livetiming, resultat 

publiceras även på www.skovdess.com efter tävlingen. 

Efteranmälan:  
I mån av plats fram t.o.m. 13/3 kl. 12.00 mot dubbel startavgift. Sker via appen eller till 

tavling@skovdess.com 

Avanmälan:      

Till pass 1: Skall ske senast fredagen den 13/3 kl. 12.00 till  tavling@skovdess.com. Därefter innan 
föregående pass slut till tävlingssekretariatet. Vid för sen avanmälan liksom vid tomma banor 
debiteras dubbel startavgift. 

_________________________________________________________________ 
Startavgift:   
70 kr/individuell start, 90 kr/ lagkapp. Anmälningsavgiften faktureras efter tävlingen. Startlista & 
resultat publiceras på Livetiming. 

_________________________________________________________________ 
Priser:  
Medaljer delas ut till de tre främsta i varje åldersklass/ gren och lag. 

_________________________________________________________________ 

Funktionärer:      
Vi tar tacksamt emot funktionärer från andra föreningar. Vi bjuder på lunch till de som står hela 

dagen. Funktionärsanmälan görs till funktionar@skovdess.com. Det går även bra att genomföra sin 

praktik under denna tävling. Samling vid motionsbassängen för funktionärsmöte 08.45. Inför pass 2 

hålls funktionärsmötet 30 min innan start. 

 ________________________________________________________________ 

Tränarträff: 
Samling vid motionsbassängen kl. 08.30 för tränarmöte. En ledare från varje deltagande förening är 

välkommen 

http://www.skovdess.com/
mailto:funktionar@skovdess.com


 
 

                              
 

_____________________________________________ 

Mat & Servering:    
Kiosk kommer att finns i anslutning till bassängen. Luncherbjudande visas i PM:et efter 

anmälningstidens slut. Det finns tillgång till läktare vid motionsbassängen för medhavd lunch etc. 

_________________________________________________________________ 

Grenar & Åldersklasser:  

9 år och yngre                

10 - 11 år     

12 - 13 år       

14 - 15 år  

Grenordning:  
Pass 1:    Pass 2: 

1. 4x50 frisim mix 11 o yngre   16.  4x50 frisim mix 12-15 
2.  200 medley pojkar 14-15    17.  50 bröstsim pojkar 10-11 

3.  200 medley flickor 14-15    18.  50 bröstsim flickor 10-11 

4.  100 medley pojkar 12-13   19.  50 bröstsim pojkar 9 o yngre 

5.  100 medley flickor 12-13   20.  50 bröstsim flickor 9 o yngre 

6.  100 ryggsim pojkar 14-15   21.  100 bröstsim pojkar 14-15 

7.  100 ryggsim flickor 14-15   22.  100 bröstsim flickor 14-15 

8.  100 ryggsim pojkar 12-13   23.  100 bröstsim pojkar 12-13 

9.  100 ryggsim flickor12-13   24.  100 bröstsim flickor 12-13 

10.  50 ryggsim pojkar 10-11   25.  50 frisim pojkar 10-11 

11.  50 ryggsim fickor 10-11   26.  50 frisim flickor 10-11  

12.  50 ryggsim pojkar 9 o yngre  27.  50 frisim pojkar 9 o yngre 

13.  50 ryggsim flickor 9 o yngre  28.  50 frisim flickor 9 o yngre 

14.  4x 50 medley pojkar 12-15  29.  100 frisim pojkar 14-15 

15.  4x 50 medley flickor 12-15  30.  100 frisim flickor 14-15 

Lunch 90 minuter   31.  100 frisim pojkar 12 - 13 

    32.  100 frisim flickor 12 - 13 

    33.  4x50 medley pojkar 11 o yngre 

    34.  4x50 medley flickor 11 o yngre 

_________________________________________________________________
                                            

 

Varmt Välkomna 

Skövde Simsällskap 
 

 


