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PM HÖSTSIMIADEN 2016 
 

Sandvikens Sim-och hoppklubb i samarbete med Mellansvenska Simförbundet hälsar er 
varmt välkomna till Parkbadet och 2016 års Höstsimiad i Sandviken. 
 
Plats:  Parkbadet, Barrsätragatan 38, Sandviken 
 
Tävlingstider: Pass 1:    Klockan 10.00 – 13.00 (Insimning 09.00-09.50) 
  Pass 2:    Klockan 16.00 – 19.00 (Insimning 15.00-15.50) 
  

Tiden för pass 2 kan komma att ändras vid högt/lågt      
deltagarantal. Ändring meddelas senast under pass 1. 
 

Avbad:  Avbad sker i hoppbassängen. 
 

Café: Café Parken är öppen för försäljning av fika. 
 
Entré: Badet öppnar kl 08:15. Entrébiljett kommer vara ett nyckelband 

som skall användas vid in och utpassering under hela dagen. 
 
Grenordning: Se nedan. 
 
Lagkapp: Vid lagkapp gäller att laguppställning lämnas till tävlings-   

sekretariatet senast en (1) timme före tävlingspassets början. 
 
Ledarfika: Ledare bjuds på kaffe vid tävlingsbyrån. 
 
Livetiming: Tävlingen kommer att kunna följas genom Livetiming. Där 

kommer startlistor finnas. 
 
Mat: Maten lagas av Restaurangskolan inom vuxenutbildningen och 

serveras ca 5-7 minuters promenad från badet, se karta.  
Adress: Industrivägen 5 
Maten serveras mellan 12:00-14:30. 
Där serveras en köttgryta med Texas chilismak alternativt en 
kycklinggryta med smak av fransk senap och dragon. Till det 
serveras ris och pasta. Endast förbeställd mat. Matkuponger 
hämtas vid tävlingsbyrån. 
 

Mobiltelefon/plattor: Det råder ett generellt skärmförbud vid Parkbadets 
badavdelningar. Under tävlingen får man filma, fotografera och 
använda mobiltelefon/platta inne i simhallen, men vid övriga ytor 
får mobiltelefon/platta inte användas. 

 
Omklädning: Vi uppmanar er att dela skåp 2 och 2. Medtag eget hänglås. 
 



                          

i Sandviken 
 

Parkering: Det finns begränsat med parkeringsplatser vid badet och vi 
rekommenderar parkeringen vid Bessemergymnasiet, ca 5-7 
minuters gångväg från badet. 
Adress: Industrivägen 6. 
Latitud: 60.624454  Longitud: 16.763289 
 
Se karta för gångväg till badet. 

 
Priser: Medaljer till placering 1-3 i varje åldersklass. Se grenordning för 

tidpunkter för prisutdelning. 
 
Resultatlistor: Resultat anslås vid skärmar i anslutning till tävlingsbyrån. 
 
Strykningar: Strykningar av simmare skall ske senast en (1) timme före 

respektive tävlingspass början, och lämnas till tävlings-
sekretariatet. Strykningar lämnas på strykningslistor med 
uppgivandet av simmarens unika ID-nr. Kända strykningar mailas 
till tavling.mssf@vstm.rf.se senast fredag 25 November kl.12.00 
 

Tävlingsbyrå: Är placerad vid hopptornet, bredvid avbadsbassängen. Där finns 
klubbfack och heatlistor till försäljning. Kontant eller via swisch. 

 
Upplysningar: Om det finns ytterligare funderingar, kontakta tävlingsansvarig 

SSHK: Kenneth Humling, 070-2966725, 
kenneth.humling@gmail.com  

 
Uppvärmning: Uppvärmning sker i lilla hallen, en trappa upp. Ej blöta kläder i 

hallen. 
 
Åskådare: Åskådare går direkt till simhallen enligt skyltning. Skor medtages. 
 
 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 
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Karta Mat och Parkering 
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GRENORDNING 
Gren PASS 1 Gren PASS 2 

1 200 frisim flickor 11 år  23 4x50 frisim mix 11-12 år 
2 50 fjäril pojkar 11 år  24 4x25 frisim mix 10 år & yngre  
3 25 fjäril flickor 10-9 år & yngre    

 
PRISUTDELNING GREN 23-24  

4 400 frisim pojkar  12 år  25 200 frisim pojkar 11 år 
5 100 frisim flickor 11-12 år  26 50 fjärilsim flickor 11 år 
6 100 medley pojkar 11-9 år &  yngre  27 25 fjärilsim pojkar 10-9 år & yngre 
7 25 frisim flickor 9 år & yngre  28 400 frisim flickor 12 år 
8 50 frisim flickor 10-9 år & yngre  29 100 frisim pojkar 11-12 år 

  
 

PRISUTDELNING GREN 1 – 8 30 100 medley flickor 11-9 år & yngre 
9 100 ryggsim pojkar 11-12 år  31 25 frisim pojkar 9 år & yngre 

10 100 bröstsim flickor 11-12 år  32 50 frisim pojkar 10-9 år & yngre 
11 25 bröstsim pojkar  9 år & yngre    

 
PRISUTDELNING GREN 25 - 31 

12 50 bröstsim pojkar 10-9 år & yngre  33 100 ryggsim flickor 11-12 år 
13 25 ryggsim flickor 9 år & yngre 34 100 bröstsim pojkar 11-12 år 
14 50 ryggsim flickor 10-9 år & yngre 35 25 bröstsim flickor 9 år & yngre 
15 200 medley pojkar 12 år 36 50 bröstsim flickor 10-9 år & yngre 
16 100 fjäril flickor 12 år 37 25 ryggsim pojkar 9 år & yngre 

  
 

PRISUTDELNING GREN 9-16 38 50 ryggsim pojkar 10-9 år & yngre 
17 4x25 frisim pojkar 10 år & yngre  39 200 medley flickor 12 år 
18 4x50 frisim pojkar 10 år & yngre  40 100 fjärilsim pojkar 12 år 
19 4x25 frisim flickor 10 år & yngre    

 
PRISUTDELNING GREN 32 - 40 

20 4x50 frisim flickor 10 år & yngre  41 4x25 medley flickor 10 år & yngre 
21 4x50 medley pojkar 11-12 år  42 4x50 medley flickor 10 år & yngre 
22 4x50 medley flickor 11-12 år  43 4x25 medley pojkar 10 år & yngre 

  
 

PRISUTDELNING GREN 17 – 22 44 4x50 medley pojkar 10 år & yngre 
45 4x50 frisim flickor 11-12 år 

    
  

  46 4x50 frisim pojkar 11-12 år 

 
            PRISUTDELNING GREN 41 - 46 

 


