
 

Västsvenska Simförbundet i  

samarbete med Skövde SS  
bjuder in till 

 

Höstsimiaden 
22-23 november 2014 

 

Tävlingsplats Arena Skövde, Egnells väg 1, Skövde 

Parkering Avgiftsbelagd samt gratis parkering finns i direkt anslutning till Arena Skövde. 

Startlista  Kommer att publiceras på VSSF hemsida, www.vssf.nu, samt på Livetiming 

senast under vecka 46. 

Avanmälan Till pass 1: Skall ske senast fredagen den 21/11 kl. 15.00 till 

kansli@skovdess.com. Därefter innan föregående pass slut till 

tävlingssekretariatet. 

Efteranmälan  Vi tar emot efteranmälningar fram t.o.m. 21/11 kl. 15.00 (individuell start 

60 kr, lagstart 80 kr). Anmälan sker via mail till kansli@skovdess.com. 

Tävlingstider Lördag 22 november  

Pass 1: Insim 09:00-09:50, Tävlingsstart 10:00  

Pass 2: Tävlingsstart 2 timmar efter pass 1 slut 

Söndag 23 november  

Pass 3: Insim 09:00-09:50, Tävlingsstart 10:00  

Pass 4: Tävlingsstart 2 timmar efter pass 3 slut 

OBS! På grund av få antal anmälda simmare kommer vi att genomföra 

tävlingen på 6 banor istället för 8. Detta för att det inte ska gå för fort och 

simmarna ska hinna återhämta sig mellan heaten. 

Avsimning Avsimning sker på anvisade banor i träningssbassängen (se anläggningsskiss). 

Vänligen respektera detta då badet är öppet för allmänheten under dagen. 

Inmarsch Två deltagare från varje förening iförda klubbdräkt samlas i korridoren 

utanför tävlingsbassängen, lördag kl 09:50 och söndag kl 09:50. 

Funktionärer  Varje deltagande förening skall bidra med 1 funktionär per pass. 

Föreningarna uppmanas skicka in funktionärernas namn senast 18 november 

till kansli@skovdess.com. 

Tekniskt möte Sker kl 09:00 på lördag och kl 09:00 på söndag. En ledare från varje 

deltagande förening. Samlingsplats inför tekniskt möte är på öppna ytan 

framför garderob, se anläggningsskiss. 

http://www.vssf.nu/
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Funktionärsmöte Lördag: före pass 1 kl 09:15 samt 45 min före pass 2 startar. 

Söndag: före pass 3 kl 09:15 samt 45 min före pass 4 startar.  

Samlingsplats inför funktionärsmöte är på öppna ytan framför garderob, se 

anläggningsskiss.   

Funktionärer som deltar båda passen under samma dag erbjuds lunch.  

Livetiming/Resultat Tävlingen kan följas via Livetiming, www.livetiming.se/index.php?cid=1974. 

Resultat publiceras även på www.skovdess.com efter tävlingen. 

Priser Medaljer till de tre främsta i varje individuell gren samt plaketter till 

placeringarna 4-6. I lagkapperna delas enbart medaljer ut till de tre främsta 

lagens deltagare. 

Prisutdelning Prisutdelning sker efter grenarna 5, 9, 13, 15, 19, 23, 27, 29, 34, 38, 42, 44, 

48, 52 och 54. Se även grenordning på nästa sida. 

Omklädning Sker i badhusets omklädningsrum enligt anvisning. Låsbara skåp finns. Taggar 

kvitteras ut av tränare för respektive klubb vid receptionen. Två simmare får 

dela på ett skåp. Borttappad tag faktureras med 100kr. 

 Simmare och tränare från Skövde SS och Billingens SK byter om i 

Rehabomklädningen. 

Skövde SS ansvarar inte för förlorade saker. 

Lunch Förbeställd lunch serveras på restaurang Vallegrillen intill Arena Skövde. 

Förbeställda matkuponger hämtas vid sekretariatet. 

Lördag kl 12:30-14:00 Pastarätt med kyckling och bacon. 

Söndag kl 12:00-13:30 Karré med kokt potatis och äppelmos. 

 

Gäster med medhavd lunch hänvisas till läktaren vid motionsbassängen. 

Övrigt Önskar någon bada i Äventyrsbadet måste man betala entréavgift. 

Upplysningar Lovisa Jern, Skövde SS, kansli@skovdess.com. 
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GRENORDNING 

 

 Dag 1      Dag 2    

 Pass 1 

Insim: Kl. 

Start: Kl. 

Lör 

09.00- 

10.00 

22/11 

09.50 

  Pass 3 

Insim: Kl. 

Start: Kl. 

 Sön 

09.00- 

10.00 

23/11 

09.50 

           
1 4x50 m frisim mix* 11-12 år  30 4x50 frisim mix* 10 år och yngre 
2 200 m medley flickor 12 år  31 25 m fjärilsim flickor 9 år och yngre 
3 200 m medley pojkar 12 år  32 25 m fjärilsim pojkar 9 år och yngre 
4 100 m medley flickor 11 år  33 25 m fjärilsim flickor 10 år 

5 100 m medley pojkar 11 år  34 25 m fjärilsim pojkar 10 år 
 Prisutdelning     Prisutdelning   
6 100 m bröstsim flickor 12 år  35 50 m bröstsim flickor 9 år och yngre 
7 100 m bröstsim pojkar 12 år  36 50 m bröstsim pojkar 9 år och yngre 
8 100 m bröstsim flickor 11 år  37 50 m bröstsim flickor 10 år 
9 100 m bröstsim pojkar 11 år  38 50 m bröstsim pojkar 10 år 
 Prisutdelning     Prisutdelning   
10 100 m frisim   flickor 12 år  39 50 m frisim flickor 9 år och yngre 
11 100 m frisim pojkar 12 år  40 50 m frisim pojkar 9 år och yngre 
12 100 m frisim flickor 11 år  41 50 m frisim flickor 10 år 
13 100 m frisim pojkar 11 år  42 50 m frisim pojkar 10 år 
 Prisutdelning     Prisutdelning   
14 4x50 m medley flickor 11-12 år  43 4x50 m medley flickor 10 år och yngre 
15 4x50 m medley pojkar 11-12 år  44 4x50 m medley pojkar 10 år och yngre 
 Prisutdelning     Prisutdelning   

  
* = 2 fl/2 po 
 

     
* = 2 fl/2 po 

  

 Pass 2 

Start: 

 Lör 

2 tim 

Pass 1  

22/11 

Efter 

slut 

  Pass 4 

Start: 

Sön 

2 tim 

Pass 3 

23/11 

Efter 

slut 

           
16 400 m frisim flickor 12 år  45 100 m medley flickor 9 år och yngre 
17 400 m frisim pojkar 12 år  46 100 m medley pojkar 9 år och yngre 
18 200 m frisim flickor 11 år  47 100 m medley flickor 10 år 
19 200 m frisim pojkar 11 år  48 100 m medley pojkar 10 år 
 Prisutdelning     Prisutdelning   
20 100 m fjärilsim flickor 12 år  49 50 m ryggsim   flickor 9 år och yngre 
21 100 m fjärilsim pojkar 12 år  50 50 m ryggsim pojkar 9 år och yngre 
22 50 m fjärilsim flickor 11 år  51 50 m ryggsim flickor 10 år 
23 50 m fjärilsim pojkar 11 år  52 50 m ryggsim pojkar 10 år 
 Prisutdelning     Prisutdelning   
24 100 m ryggsim flickor 12 år  53 4x50 m frisim flickor 10 år och yngre 
25 100 m ryggsim pojkar 12 år  54 4x50 m frisim pojkar 10 år och yngre 
26 100 m ryggsim flickor 11 år   Prisutdelning   

27 100 m ryggsim pojkar 11 år      
 Prisutdelning        
28 4x50 m frisim   flickor 11-12 år      
29 4x50 m frisim   pojkar 11-12 år      
 Prisutdelning        


