
 

⌦⌦⌦⌦   PM    
 Välkomna till 
  

Östsvenska Mästerskapen 
DM/JDM 

 

i Jönköping 11-12 juni -11! 
 

 
 
 
 

Tävlingsbyrån  Är belägen i tävlingssekretariatet. 
  
Mat & logi  Förändringar i matbeställningen skall meddelas senast 

7/6 kl. 12.00.   
  Prolympia: 

Ansvarig ledare MÅSTE bo tillsammans med de aktiva på 
skolan. 
 All mat och logi faktureras i efterhand. 

 
Startavgifter  Alla startavgifter faktureras i efterhand. 
 
Starttider för   
tävlingspassen  Lördag 11/6  10.00 och 16.00 
  Söndag 12/6  09.00 och 15.00 
 
Publik  Fri entré gäller för samtliga tävlingspass. Ingång genom 

kassan. 
 
Insimning  Lördag  09.00 - 09.50 
 Lördag  15.00 - 15.50  
  Söndag  08.00 - 08.50  
  Söndag  14.00 - 14.50  
 
Avsimning Avsimning kan ske i Hoppbassängen (2 banor)  
 
Avanmälningar:  Ska lämnas en timme före tävlingspassets början i 

Tävlingssekretariatet. Avanmälan går att skicka på mail fram 
till fredag 10/6 kl.13:00 till adress thomas.salenius@jss.f.se   

 
Efteranmälningar:  Är tillåten fram till fredag 10/6 kl 12.00 mot dubbel avgift. 

Efteranmälda seedas in på ordinarie plats. 
 
 
Heatlistor Heatlistor anslås vid handikapphissen bakom startplatsen samt 

finns för avhämtning i klubbfacken utanför kopieringsrummet. 
 

 



Lagsim Laguppställning ska inlämnas till tävlingssekretariatet senast en 
timme före passets början. Angiven startordning får inte ändras. 
Alla klubbar har rätt att deltaga med ett lag/gren även om inte 
kvaltiden är uppnådd. Om klubben anmäler fler än ett lag/gren ska 
alla ha uppnått kvaltiden. 

 
Resultat Resultat kommer att anslås löpande vid handikapphissen bakom 

startplatsen. 
 Resultatfil mailas till samtliga deltagande föreningar. 
 
Prisutdelning Medaljer utdelas till placering 1-3. Prisutdelning sker efter var fjärde 

gren. Inmarsch till prisutdelningarna sker med samling vid 
vändningssidan på fönstersidan av bassängen. 

 
Poängberäkning DM 
 42, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 
 Dubbla poäng i lagkapperna 
 JDM  
 28, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 
 
Mat Frukost serveras på respektive inkvarteringsställe. Lunch och 

middag serveras på KFUM. 
  
Tider Lördag lunch  12.00-14.00 
 Lördag middag  19.30-21.00 
 Söndag frukost  06.30-07.30 

Söndag lunch  12.00-14.00 
 
 
Upplysningar Thomas Salenius 036-17 27 67, mail thomas.salenius@jss.f.se 
 


