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INBJUDER 
 

TILL 
 
 

TYR SWIM 
 
 

10 MARS (50m) Jönköping 
 

14 APRIL (25m) Värnamo 
 

             
 
 



 
 

 

 

Datum:  10 mars och 14 april 2012 
 
Plats:  10 mars 

 Rosenlundsbadet, Jönköping 
 Försök  50m, 8 banor 
 Final  50m, 8 banor 
 
 14 april 

 Simhallen, Värnamo 
 Direktfinal 25m, 5 banor 
   

Åldersklasser:  12 o yngre, 13-14, 15 o äldre 
 

Grenar:  Fjärilsim  50m/100m 
 Ryggsim  50m/100m 
 Bröstsim  50m/100m 
 Frisim  50m/100m 
 Medley  200m (endast 10/3) 
 Lagkapp  6x50m frisim (endast 10/3) 
 

Priser:  Medaljer till placering 1-3 i 12 o yngre och nyttopriser från TYR till 
placering 1-3 i 13-14 och 15 o äldre. 

 
Cup-priser: Pris delas även ut till högsta sammanlagda poäng på 50/100m på lång 
 och kort bana i varje simsätt och åldersklass damer och herrar. 

 

Anmälan:  Jönköping 
 Skall vara oss tillhanda senast måndag 27 februari via octo-anmälan  

eller till e-mail thomas.salenius@jss.f.se via anmälningsfil. 
 
 Värnamo 

 Skall vara oss tillhanda senast onsdag 28 mars via octo-anmälan  
eller till e-mail tavling@varnamoss.se via anmälningsfil. 

 

Startavgifter:  50:-/individuell start och 70:-/lag enligt startlistan. 
 

Mat och logi:  Jönköping 
 Lunch serveras på KFUM (c:a 500 m från Rosenlundsbadet).  

Pris: 75:-/pp (preliminär beställning i samband med anmälan).  
För ev. övernattning vänligen kontakta thomas.salenius@jss.f.se  

 eller 0735-06 59 20. 
 
 Värnamo 

 Lunch serveras på Bowlingmagasinet (ca 700 m från simhallen)  
Pris: 75:-/pp (preliminär beställning i samband med anmälan). 
    

 



 

 

 

 

GRENORDNING TYR SWIM Jönköping 10/3 
 

Försökstävlingar (50 m) kl 09.00–13.00 

Insimning kl 08.00-08.50 

 

Finaltävlingar (50 m) kl 16.00 

Insimning kl 15.00-15.50 

 
 
 1. 50 m bröstsim herrar * Tävlingen avgörs med försök och  
 2. 100 m ryggsim damer final med samma grenordning med 
 3. 100 m  ryggsim herrar undantag för 200m medley som  
 4. 50 m bröstsim damer avgörs i direktfinal under försökspasset 
 5. 50 m frisim herrar  
 6. 100 m fjärilsim damer * I försöken simmas grenarna med  
 7. 100 m fjärilsim herrar blandade åldersklasser  
 8. 50 m  frisim damer  
 9. 50 m ryggsim herrar * 50m grenar = minst 24 simmare/klass 
 10. 100 m bröstsim damer dock max 9 heat totalt i grenen. 
 11. 100 m  bröstsim herrar De 8 bästa i varje klass simmar final 
 12. 50 m ryggsim damer  
 13. 50 m  fjärilsim herrar * 100m grenar = minst 16 simmare/klass 
 14. 100 m frisim damer dock max 6 heat totalt i grenen. 
 15. 100 m frisim herrar De 8 bästa i varje klass simmar final 
 16. 50 m fjärilsim damer  
 17. 200 m medley herrar * 200m medley = minst 16 simmare/klass 
 18. 200 m medley damer dock max 6 heat totalt i grenen. 
 19. 6x50 m frisim mix   
      * Lagkappen avgörs i direktfinal på  
     Finalpasset. Lagkappen består av en flicka 
     och en pojke från varje åldersklass. Yngre  
     kan simma i äldre klass. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 



 

 

 

 

GRENORDNING TYR SWIM Värnamo 14/4 
 

Pass 1 kl 09.00–13.00 

Insimning kl 08.00-08.50 

 

Pass 2 kl 15.00-18.30 

Insimning kl 14.00-14.50 

 

 

 Pass 1 
 1. 50 m bröstsim herrar * Tävlingen avgörs i direktfinal med  
 2. 100 m ryggsim damer blandade åldersklasser.  
 3. 100 m  ryggsim herrar De 5 bästa i varje åldersklass simmar 
 4. 50 m bröstsim damer direktfinalen tillsammans. 
 5. 50 m frisim herrar  
 6. 100 m fjärilsim damer   
 7. 100 m fjärilsim herrar * 50m grenar = minst 15 simmare/klass 
 8. 50 m  frisim damer dock max 15 heat totalt i grenen. 
  
 Pass 2    * 100m grenar = minst 15 simmare/klass 
 9. 50 m  ryggsim herrar dock max 9 heat totalt i grenen. 
 10. 100 m bröstsim damer  
 11. 100 m  bröstsim herrar  
 12. 50 m ryggsim damer  
 13. 50 m fjärilsim herrar  
 14. 100 m frisim damer  
 15. 100 m frisim herrar  
 16. 50 m fjärilsim damer  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 


