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Vårsimiaden Final avgörs under en dag med direktfinaler: 

 Valhallabadet (8 banor), Göteborg 

 2 heat (16 simmare alt. lag) + 3 reserver/gren 
 
Ansvar Valhallabadet och VSSF ansvarar inte för förlorade saker. 
 
Anmälan Ingen anmälan – Deltagarna/lagen blir kallade via denna kallelse/PM direkt efter 

Vårsimiadens försökstävlingar i Skövde & Trollhättan. 
 
Avanmälan Avanmälan meddelas via e-post till kansli@vssf.nu senast 6/5 kl. 15.00 för pass 1. 

Vid ev. senare avanmälningar plockar vi in reserver på plats utan att göra nya 
listor. Strykningar till pass 2 görs därefter senast 30 minuter efter föregående pass 
slut till sekretariatet. 

 

Avsimning Sker på anvisade banor i 50 m bassängen. 
 

Cafeteria Finns i badet, ny ägare. 
 

Entré Entré för publik sker via ABC-gången ovanför läktaren. Entré för aktiva, ledare och 
funktionärer sker via omklädningsrummen i anslutning till 50 m bassängen. 

 
Efteranmälan Ingen efteranmälan är möjlig. 
 
Extralopp Inga extralopp anordnas. 
 
Funktionärer Deltagande föreningar skall ställa upp med 1 st. funktionärer per simpass. Meddela 

namnuppgifter omgående, dock senast 29 april, till VSSF, funktionar@vssf.nu  

 
Funktionärer som står två (2) pass per dag bjuds på lunch. Funktionärer erhåller  

 p-kort av Per Gustafson, hämtas i Valhallabadets fontänrum (mellan 25/50an) inne 
vid caféet. Parkering sker bakom Valhalla IP på den stora grusparkeringen. 

 
Funktionärsträff Sker 45 minuter innan varje simpass start, d.v.s. kl. 08.15 & kl. 14.45,  

 i Valhalla- badets fontänrum mellan 25/50an. 

 
Grenordning Se sidan tre (3). 
 
Heatlistor Läggs i klubbfacken vid sekretariatet samt anslås i 25:an. 
 
Hängande start Hängande start används. Simmare i föregående heat hänger kvar på linorna tills 

nästa heat startat. Gäller ej vid ryggsim, lagkapper och mellan grenar. 
 
Insimning Se tider eller sidan tre (3). 
 
Invigning Deltagande föreningar uppmanas att ha en (1) deltagare på plats mellan 25/50an 

för inmarsch kl. 08.45 
 

Klubbfack  Varje deltagande klubb har ett fack vid sekretariatet. Där läggs heatlistor och 
annan information under tävlingen. 

 

Kost  Mat erbjudes inte. Cafeteria finns i anläggningen med lättare mat (ny ägare). 
 
Kvarglömda Kvarglömda effekter runt 25an samlas ihop efter varje avslutat pass och finns i  
effekter trappan till solaltanen i anslutning till hopptornen. 

 
Lagkappslag Laguppställningar till lagkapper skall lämnas till sekretariatet på särskild blankett 
 senast 60 minuter före första grenens start i varje simpass. OBS! Id-nummer  
  från startlista måste anges för samtliga lagmedlemmar som har ind. start. 
 För deltagare som saknar ID-nummer anges licensnummer. 

Laguppställningar som lämnas senare eller saknar ID/licensnummer 

beläggs med en straffavgift av 100:-  
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Livetiming Länk: http://www.livetiming.se/index.php?cid=2749  

 

Logi Se förslag på sidan fyra (4). 
 
Läktare Övre delen för publik.  -  Nedre delen för aktiva ledare och tränare. 
 
Massagebänkar Utrymme finns för massagebänkar på långsidan i 50 m bassängen. 
 
Omklädning Sker enligt anvisning från badet i omklädningsrummen vid 50 m bassängen. 

  Medtag en 10-krona till skåpen (dela gärna). Varken badet eller tävlingsarrangören  
 ansvarar för förlorade ägodelar. 
 
Parkering På P-plats utanför badet samt i de P-hus som finns inom gångavstånd. 

 
Priser Medaljer delas ut till de sex (6) främsta i varje individuell gren samt till de tre (3)  
  främsta lagen. 

 
Prisutdelning Sker enligt grenordningen, se sida tre (3). 
 
Reserver Uppmanas löpande kolla av startlistornas grenar på Livetiming för att se om plats  
  erbjuds i finalen. 
 

Resultat Resultatlistor anslås i gången till 50 m bassängen.  
 Tävlingen kan följas live på: http://www.livetiming.se/index.php?cid=2749 
 Efter tävlingens slut finns resultatlistor och filer i Livetimingens filarkiv. 
 
Seedning Tävlingen simmas i direktfinaler. 
 
Startavgifter Ingen startavgift - Finalen är gratis! 
 

Startlista: Publiceras löpande på Livetiming fr.o.m. vecka 17 och framåt. 

  Länkadress: http://www.livetiming.se/index.php?cid=2749  
 
Tekniskt möte Lördagen den 7/5 kl. 08.00 i Valhallabadets fontänrum, mellan 25/50an. 
 

Tider Pass 1: Insim 07.30 – 08.45 Start 09.00 Pass 2: Insim 14.00 – 15.15 Start 15.30 

 
Övrigt Under tävlingen skall poolområdet vara fritt från andra än de som skall simma.  
  Deltagare och ledare hänvisas till sina läktarplatser eller till 50 m bassängen. 
 
 
 

 
 
 
 

Hjärtligt välkomna till 

Vårsimiaden Final 
7 maj 2016 
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GRENAR: Vårsimiaden 

 
Individuellt 10 år & y.  50 Frisim 50 Rygg 50 Bröst 25 Fjäril 100 Medley 

 11 år 100 Frisim 100 Rygg 100 Bröst 50 Fjäril 100 Medley 
 12 år 100 Frisim 100 Rygg 100 Bröst 50/100 Fjäril* 200 Medley 
  200 Frisim 
 13 år 100 Frisim 100 Rygg 100 Bröst 100 Fjäril 200 Medley 
  400 Frisim 
Lagkapper 11 år & y 4x50 Frisim  4x50 Medley 

 12-13 år  4x50/4x100 Frisim* 4x50/4x100 Medley* 
 
* En simmare får inte delta i både 50 m och 100 m av samma simsätt. I lagkapp får inte samma 
simmare representera sin förening i både 4x50 m och 4x100 m av samma simsätt. 
 
 

GRENORDNING - VÅRSIMIADEN FINAL, GÖTEBORG 
 

 

Pass 1 – Lördag 7/5    Pass 2 – Lördag 7/5 
 

Insim Kl. 07.30 – 08.45  Insim Kl. 14.00 – 15.15 
Start Kl. 09.00   Start Kl. 15.30 
 

47. 4x50 m medley flickor 11 år & y  57. 4x50 m frisim flickor 11 år & y 
48. 4x50 m medley pojkar 11 år & y  58. 4x50 m frisim pojkar 11 år & y 
Prisutdelning gren 47-48   17. 400 m frisim flickor 13 år 

1. 200 m medley flickor 13 år   18. 400 m frisim pojkar 13 år 
2. 200 m medley pojkar 13 år  19. 200 m frisim flickor 12 år 
3. 200 m medley flickor 12 år  20. 200 m frisim pojkar 12 år 
4. 200 m medley pojkar 12 år  Prisutdelning gren 57-58 & 17-20 
35. 100 m medley flickor 10 år & y  49. 25 m fjärilsim flickor 10 år & y 
36. 100 m medley pojkar 10 år & y  50. 25 m fjärilsim pojkar 10 år & y 
37. 100 m medley flickor 11 år  51. 50 m fjärilsim flickor 11 år 

38. 100 m medley pojkar 11 år  52. 50 m fjärilsim pojkar 11 år 
Prisutdelning gren 1-4 & 35-38  21. 100 m fjärilsim flickor 13 år 

5. 100 m bröstsim flickor 13 år   22. 100 m fjärilsim pojkar 13 år 
6. 100 m bröstsim pojkar 13 år  23. 100 m fjärilsim flickor 12 år* 
7. 100 m bröstsim flickor 12 år   24. 50 m fjärilsim flickor 12 år* 
8. 100 m bröstsim pojkar 12 år  25. 100 m fjärilsim pojkar 12 år* 
39. 50 m bröstsim flickor 10 år & y  26. 50 m fjärilsim pojkar 12 år* 

40. 50 m bröstsim pojkar 10 år & y  Prisutdelning gren 49-52 & 21-26 
41. 100 m bröstsim flickor 11 år  53. 50 m ryggsim flickor 10 år & y 
42. 100 m bröstsim pojkar 11 år  54. 50 m ryggsim pojkar 10 år & y 
Prisutdelning gren 5-8 & 39-42  55. 100 m ryggsim flickor 11 år 
9. 100 m frisim flickor 13 år   56. 100 m ryggsim pojkar 11 år 
10. 100 m frisim pojkar 13 år   27. 100 m ryggsim flickor 13 år 

11. 100 m frisim flickor 12 år   28. 100 m ryggsim pojkar 13 år 
12. 100 m frisim pojkar 12 år   29. 100 m ryggsim flickor 12 år 
43. 50 m frisim flickor 10 år & y  30. 100 m ryggsim pojkar 12 år 
44. 50 m frisim pojkar 10 år & y  Prisutdelning gren 53-56 & 27-30 
45. 100 m frisim flickor 11 år  31. 4x50 m frisim flickor 12-13 år* 
46. 100 m frisim pojkar 11 år  32. 4x100 m frisim flickor 12-13 år* 

Prisutdelning gren 9-12 & 43-46  33. 4x50 m frisim pojkar 12-13 år* 

13. 4x50 m medley flickor 12-13 år*  34. 4x100 m frisim pojkar 12-13 år* 
14. 4x100 m medley flickor 12-13 år*  Prisutdelning gren 31-34 
15. 4x50 m medley pojkar 12-13 år*   
16. 4x100 m medley pojkar 12-13 år*  
Prisutdelning gren 13-16     
 
* En simmare får inte delta i både 50 m och 100 m av varje simsätt. I lagkapp får inte samma simmare 
representera sin förening i både 4x50 m samt 4x100 m av varje simsätt. 
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Förslag på logi:  

 

Gothia Towers 

Mässans gata 24 

412 51 Göteborg 

http://www.gothiatowers.com  

031-750 88 00 

 

 

Scandic Opalen 

Engelbrektsgatan 73 

412 52 Göteborg 

http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Goteborg/Scandic-Opalen/#.VEUXZRbEQjA  

031-7515300 

 

 

Hotel Onyxen 

Sten Sturegatan 23 

412 52 Göteborg 

http://www.hotellonyxen.se/ 

031-810845 

 

 

Hotel Lorensberg 

Berzeliigatan 15 

412 53 Göteborg 

http://www.hotel-lorensberg.se/ 

031-810600 

 

 

Göteborgs Vandrarhem 

Mölndalsvägen 23 

412 63 Göteborg 

http://www.goteborgsvandrarhem.se/comers/pages/  

031-401050 

 

 

Lisebergsbyn Kärralund 

Olbersgatan 9 

416 55 Göteborg 

https://liseberg.se/hem/Boende/Camping/Lisebergsbyn-Karralund  

031-840200   
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