
 

 

 

 

   

 
   

 

  

Inbjudan till 2011 års upplaga av           

Masters DM  



 
 2 

  

 
 
 

 
 

 
 

 

HHäärrmmeedd  hhaarr  vvii  nnööjjeett  aatttt  iinnbbjjuuddaa  ttiillll  ÖÖppppnnaa  SSkkåånnsskkaa  

MMäässtteerrsskkaappeenn  fföörr  MMaasstteerrssssiimmmmaarree  22001111..  
  

TTäävvlliinnggeenn  äärr  ööppppeenn  fföörr  aallllaa  mmaasstteerrssssiimmmmaarree  ii  SSvveerriiggee  oocchh  aallllaa  

aannddrraa  lläännddeerr..  
 

  

Tävlingsplats Högevallsbadet i Lund inomhus 25 m x 8 banor, dubbla eltider. 

 

Tävlingstid  Lördagen den  12 februari  del 1 start 15.30 

     del 2 start 17.30 

(starttid del 2 kan ändras beroende på antalet starter) 

 
Insimning  En timme före start, dvs. 14.30. 

 

Deltagarantal Arrangörerna förbehåller sig rätten att ändra om i 

tidsprogrammet beroende på hur många starter som anmälts 

till tävlingarna. Vi förbehåller också oss rätten till 

heatbegränsning vid alltför många starter i vissa grenar för att 
hålla Simförbundets tidsgränser. 

Utländska klubbars deltagare garanteras alltid plats. 

  

Anmälan Görs med fördel via OCTO-anmälan 

Anmälan kan också skickas in som anmälningsfil, (Grodan-

format) som följer publicerad grenfil, eller som erfordrad lista 

med e-post till anmalan@skposeidon.nu. 
 

Anmälan skall vara oss tillhanda senast 6 februari! 

 

  SK Poseidon Fax 046-18 97 79 

  Box 1555  Tel 046-15 20 67 

  221 01 Lund E-post    anmalan@skposeidon.nu 
 

Startavgift 40 kr per individuell och 60 kr per lagkappstart. 

Betalas in på SK Poseidons bankgiro: 645-9267, samtidigt med 

anmälan. 
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Åldersklasser Individuellt:         

PreMasters 20-24 år 

Grupp A  25-29 år 

Grupp B  30-34 år 

Grupp C  35-39 år 

Grupp D  40-44 år 
Grupp E  45-49 år 

Grupp F  50-54 år 

Grupp G  55-59 år 

Grupp H  60-64 år 

Grupp I  65-69 år 

Grupp J  70-74 år 
Grupp K  75-79 år 

Grupp L  80-84 år 

Grupp M  85-90 år 

 

 Lag: 

Grupp A  100-119 år 

Grupp B  120-159 år 
Grupp C  160-199 år 

Grupp D  200-239 år 

Grupp E  240-279 år 

Grupp F  + 280 år  

 

 
Antal ind. starter Man får maximalt anmäla sig till 5 st. grenar i de individuella 

grenarna. 

 

Startlista Startlista kommer att finnas på webbsidan www.skposeidon.se 

samt e-postas till anmälda klubbar under vecka 6. 

Även strykningslistor etc. kommer att skickas ut med e-post 
innan tävlingsdagarna för att möjliggöra 

anmälningar/ändringar/strykningar i förväg. 

 

Strykningar Strykningar ska lämnas in absolut senast en timme innan 

starten för passet. Försent inlämnad strykningslista debiteras 

med 300 kr. Detta enbart för att tävlingarna skall kunna 

genomföras på utsatta tider. 
  

Efteranmälan Vi tar emot efteranmälningar i mån av plats mot dubbel 

startavgift. Efteranmälningar ska göras senast en timme och 

en kvart [1 h 15 min] innan start. 

 

Poängberäkning  Ingen i denna tävling. 
 

Resultat  Kommer under passen att anslås i simhallen samt finnas på 

Poseidons webbsida efter tävlingen [www.skposeidon.se] samt 

på OCTO. 

Tävlingen kommer också att sändas direkt på Live Timing 

[www.livetiming.se/index.php?cid=571] där även resultatlistor 

finns efterhand.  
 

Priser Segraren i varje gren och åldersklass får pris. 

 

Fika Fika bjuder vi på, resterande har du med dig eller köper i 

caféet på simhallen. 
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Kamratmåltid Vi kommer, som traditionen bjuder, att anordna en enkel 

kamratmåltid på restaurang efter tävlingarna. Restaurangen är 

inte bestämd ännu men kommer att vara på nära gångavstånd 

från simhallen. Vi kommer att göra en kollektiv bokning på 

restaurangen och erbjuda mat och dryck till ett facilt pris. 
Givetvis beaktas önskemål om vegetariskt etc. bara det anges 

i samband med anmälan. 

 

Boka antalet deltagare till kamratmåltiden i samband med 

anmälningarna. 

 
Övrigt Avsimning sker i ”vågbassängen”. 

 

Skåpen i omklädningsrummen behöver en deponerad 10-peng 

för att kunna låsas. 

 

Internet i hallen SSID: poseidon lösen: svensson 

 
Funktionärer Vi hoppas på att gästande simklubbar kan ställa upp med 

funktionärer för att komplettera vår funktionärsstab. 

 

Var vänliga och anmäl funktionärer tillsammans med anmälan. 

 

Ledarmöte På Poseidons kansli klockan 14.30 lördagen den 12 februari. 
 

Telefonnummer Till de tävlingsansvariga under tävlingsdagen: 

070 – 249 11 53 [Andrus - tävlingskansli och Grodan] 

och/eller 

073 – 336 52 67 [Ulf - funktionärsansvarig]. 

 
Kontakt/frågor Via e-post till arrangörsföreningen: andrus@skposeidon.nu 

eller om du vill nå någon på Skånesim: bo.hulten@telia.com 
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GGrreennoorrddnniinngg  MMaasstteerrss  DDMM  22001111 
 

LLöörrddaaggeenn  1122  ffeebbrruuaarrii  
 

Pass 1 

 

Insim 14.30  Start 15.30 
 

Gren 1    100 m frisim  damer 

Gren 2    100 m frisim  herrar 

Gren 3     50 m bröstsim  damer 

Gren 4     50 m bröstsim   herrar 

Gren 5   100 m fjäril  damer 

Gren 6   100 m fjäril  herrar 
Gren 7     50 m ryggsim  damer 

Gren 8     50 m ryggsim  herrar 

Gren 9  4x50 m medley  damer 

Gren 10  4x50 m medley  herrar 

 

 

Pass 2 
 

(tiden kan ändras beroende på antalet starter)           Start 17.30 

 
Gren 11     50 m frisim  damer 

Gren 12     50 m frisim  herrar 

Gren 13    100 m bröstsim  damer 

Gren 14    100 m bröstsim  herrar 

Gren 15      50 m fjäril  damer 
Gren 16      50 m fjäril  herrar 

Gren 17    100 m ryggsim  damer 

Gren 18    100 m ryggsim  herrar 

Gren 19  4x50 m frisim  damer 

Gren 20  4x50 m frisim  herrar  

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 


