
 
 

PM Novembersim 
Karlsrobadet Eslöv 25m bassäng 6 banor, elektrisk tidtagning 

 
Allmänt: Varmt välkomna till Novembersim! I år kommer 21 deltagande klubbar av olika 

storlek - vi kommer alltså bli många deltagare i simhallen (se övrigt).  

 

Tävlingstider: Förmiddagspass 1: Insim kl. 07.30-08.50, start kl. 09.00 

  Eftermiddagspass 2: Insim kl. 13.00-14.50, start kl. 15.00 

  Förmiddagspass 3: Insim kl. 07.30-08.50, start kl. 09.00 

  Eftermiddagspass 4: Insim kl. 13.00-14.50, start kl. 15.00 

 
   

Tävlingsledare: Max Andersson och Alexander Waldo  
 

Ledarmöte: Lördag kl. 8.15 i konferensrummet. 
 

Strykningar: Strykningar för pass 1 ska göras i tränarappen senast fredag 1/11 kl 18.00. Inga 

strykningar till pass 1 tas emot på lördagen. Strykningar till övriga pass görs via 

tränarappen senast i samband med föregående pass slut. 
 

Paus: Paus efter gren 4, 12, 20 och 28 utöver prisutdelning, vi hänvisar till 

tidsberäkning för mer info. 
 

Priser: Prisutdelning efter respektive simsätt - samling vid hopptornet - förbered era 

simmare för att minimera tidsåtgången. Priser till de 3 främsta i varje gren.  
 

Avsimning: Undervisningsbassängen kan utnyttjas till avsimning. 
 

Skåp:  Hänglås behövs för att kunna låsa skåpen. Dela skåp så underlättar vi för 

varandra! 
 

Tränarfika: Tränarfika tillgänglig under passen. 
 

Lunch: Eslövs Bowling finns i anslutning till simhallen 0413-151 20. Boka gärna innan 

då det finns begränsat antal platser. 

  Castrum som ligger 100 meter från badet 0413-61332 Bokning nödvändig då 

det normalt sett inte är öppet på lunchen.  

 

Försäljning: Under tävlingen kommer FAMA-Trading att sälja simrelaterade produkter av 

märket HEAD. 

 

Parkering: Parkera enbart på anvisade ytor. Parkeringen vid badet har nu en maxtid på 4 

timmar. 
 

Kontakt: Vi finns att nås under tävlingsdagarna på tfn nr: 070-634 83 10  

 

Övrigt: Då antalet deltagare är på maxgränsen för simhallen ber vi deltagande klubbar 

att i största mån begränsa antalet medföljande vuxna. Vi har valt att förlänga 

insimstiderna för att ni skall kunna fördela antalet simmare under en längre tid, 

detta p.g.a. att bassängen inte klara alla tävlande samtidigt. 

 

Välkomna till Eslöv! 


