
 
 

Nässjö Sim & Livräddningssällskap  
och  

Östsvenska simförbundet  
 

inbjuder till Vårsimiaden länsfinal 
 

 
Tävlingsplats:    Nässjö Sim & Sporthall Anneforsvägen 22 i Nässjö, 25 m x 6 banor.  
 
Tävlingsdatum:   Lördag 7 maj 2022                                                     
  
Insimningstider:   Lördag: Pass 1 kl. 09.00-09.50 och pass 2 - 14.00-15.15                           
      Kan komma att justeras beroende på anmälningarna. 
 
Tävlingstider:    Lördag pass 1 kl.10.00 och pass 2 -15.30                                                                           
                        Kan komma att justeras beroende på anmälningarna.  
 
Tävlingsbestämmelser:  Inga heatbegränsningar, deltagarpris till alla. För övrigt inga priser enligt 
                svenska simförbundets statuter. Resultatlistorna kommer att presenteras i 
      namnordning. 
     Livetiming kommer att användas. 
 
Åldersklasser:     Individuellt: 12 år, 11 år och 10 år o y   Lag: 11-12 år, 10 år o y. 
 
Anmälan:     Sker via Tempus anmälan senast måndagen den 2 maj                                                       
                 Efteranmälan mot dubbel avgift t.om.torsdagen den 5 maj kl. 12.00. 
                                                                                                    
Vid inlämnandet av lagkappsuppställningar och strykningar  
     Används tränarappen. Senast 1 timma före tävlingsstart därefter  
      stängs möjligheten. 
Lösenord och inloggning  kommer att skickas till klubbarna veckan före tävling. 
  
Anmälningsavgift:   60 kr per individuell anmälan och 70 kr per lag anmälan     
     Efteranmälan mot dubbel avgift. Faktureras i efterhand. 
 
Priser:     Deltagarmedaljer delas ut vid tävlingens slut 
 
Omklädning:    Ta med eget hänglås.  
 
Klubbfack:    Kommer att finnas i tävlingsbyrån i simhallens foajé. 
 
Tränarmöte:    Möte med representanter från varje deltagande klubb kl.08.40 lördagen 
                         den 7 maj på sedvanlig plats. Här serveras även tränarfika löpande under 
     tävlingsdagen. 
 
Tävlings Pm/startlista:  Kommer att publiceras på livetiming veckan efter anmälningstidens  
     utgång. 
 
Mat :     Vi erbjuder lunch på lördagen 105:-/person Beställning sker senast samma 
     dag som anmälningstiden gör ut Ange specialkost och ev. allergier i sam
     band med anmälan 
 
Frågor och information:  Nässjö Sim & Livräddningssällskap:  nslstavling@gmail.com 



 
 

Grenordning  
Vårsimiadens Länsfinal 

 
 

 
Pass 1        Pass 2 

      
    1. 4 x 50 frisim  flickor 11-12 år    19. 4 x 50 medley flickor 12 år 

2. 4 x 50 frisim  pojkar 11-12 år    20. 4 x 50 medley pojkar 12 år 

3. 4 x 50 medley flickor 10 o yngre    21.  25 fjäril flickor 10 år o yngre 

4.  4 x 50 medley pojkar 10 o yngre    22.  25 fjäril pojkar 10 år o yngre 

5. 100 medley flickor 12 år    23.  50 fjäril flickor 11-12 år  

6. 100 medley pojkar 12 år     24.  50 fjäril pojkar 11-12 år  

7. 50 bröst flickor 11 år o yngre    25.  50 frisim flickor 11 år o yngre 

8. 50 bröst pojkar 11 år o yngre    26.   50 frisim pojkar 11 år o yngre 

 9. 100 ryggsim flickor 12 år     27. 100 frisim flickor12 år  

10. 100 ryggsim pojkar 12 år    28. 100 frisim pojkar 12 år 

  
         Paus 10-15 minuter                Paus   10-15 minuter     

     
    11.100 medley flickor 11 år o y     29. 4 x 50 frisim flickor 10 år o yngre              

12. 100 medley pojkar 11 år o y      30. 4 x 50  frisim pojkar 10 år o yngre 

    13. 200 frisim flickor 12 år                              31. 4 x 100 frisim 11-12 år mix 

    14. 200 frisim pojkar 12 år 

   15. 50 m ryggsim flickor 11år o yngre               

16. 50 ryggsim pojkar 11 år o yngre  

 17. 4 x 50 medley 10 o yngre Mix 

 18. 4 x 100 medley 11-12 år Mix         

                      

            
 
 

Hjärtligt Välkomna! 
Nässjö Sim & Livräddningssällskap 


