
 
 

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

 
Allmänt: Varmt välkomna till Novembersim! I år kommer 24 deltagande klubbar av olika 

storlek - vi kommer alltså bli många deltagare i simhallen. Vi ber er därför att 

dela skåp, tränga ihop er i hall/omklädning samt även nyttja den sk "Relaxen" 

och utrymmet vid sidan av vändsidan för era simmare. För att ge tid för lunch 

så flyttar vi fram tävlingsstarten på eftermiddagspasset på söndagen till kl 

16:00. Parkera enbart på anvisade ytor - Eslöv har nitiska parkeringsvakter! 

Tävlings-kommittén har tillsammans med klubbarna (via mail-konversationer) 

tagit beslutet att prioriterar att simmarna ska få simma framför att heat-

begränsa.  

 

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

  Eftermiddagspass 2: Insim kl. 13.30-14.50, start kl. 15.00 

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

  Eftermiddagspass 4: Insim kl. 14.30-15.50, start kl. 16.00 

 

  OBS! SENARELAGT START EFTERMIDDAGSPASS 4! 
 

Tävlingsledare: Kaj Wilhelmsson 070-6348310   
 

Ledarmöte: Lördag kl. 8.15 i konferensrummet. 
 

Strykningar: Strykningar för lördagens pass 1 skickas till kansliet@eslovssim.se SENAST 

fredag 3/11 kl 18:00. Inga strykningar till pass 1 tas emot på lördagen - 

heatlistan trycks fredag kväll. Till övriga pass meddelas strykningar till 

tävlingskansliet senast 30 minuter efter föregående tävlingspass har avslutats.  

Notera: Strykningar för Pass 3 blir extra viktiga att få in då det främst är 200 

frisim som gör att passet blir lite längre än förväntat. 

 

Paus: Inga pauser utöver prisutdelning, vi hänvisar till tidsberäkning för mer info. 
 

Priser: Prisutdelning efter respektive simsätt (200grenar efter lagkapper) - samling vid 

hopptornet - förbered era simmare för att minimera tidsåtgången. Statyetter till 

de 3 främsta i varje gren. Klubbpris för de tre klubbarna som samlat mest 

poäng.  

 

Avsimning: Undervisningsbassängen kan utnyttjas till avsim. 

 

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

varandra! 
 

Tränarfika: Tränarfika tillgänglig under passen. 
 

Kontakt: Vi finns att nås under tävlingsdagarna på tfn nr: 070-6348310  

 

Välkomna till Eslöv! 

mailto:kansliet@eslovssim.se

