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Skövdedoppet 4 februari 2018 

Tävlingen avgörs under en dag med direktfinaler i Arena Skövde. 

25m bassäng, 8 banor, eltidtagning 

 

Tävlingsplats Arena Skövde, Egnells väg 1, Skövde 

Parkering Gratis parkering finns i direkt anslutning till Arena Skövde. 

Startlista   Publiceras på Livetiming. 

Startavgift 60 kr / individuell start, 80 kr/ lagkapp. Anmälningsavgiften faktureras efter 

tävlingen.  

Avanmälan Till pass 1: Skall ske senast fredagen den 2/2 kl. 12.00 till 

kansli@skovdess.com. Därefter innan föregående pass slut till 

tävlingssekretariatet. Vid för sen avanmälan liksom vid tomma banor utgår 

en avgift på 120 kr.  

Efteranmälan  Vi tar emot efteranmälningar i mån av plats t.o.m. 2/2 kl. 18.00 mot dubbel 

startavgift. Anmälan sker via mail till kansli@skovdess.com.  

Lagkapp Vid laguppställning använd gärna  http://app.livetiming.se/#login/479 Vid 

mixad lagkapp är det 2+2 eller 3+1 som gäller. Efteranmälan till pass 1 ska ske 

30 minuter innan start. Till pass 2, innan pass 1 är slut mot dubbel startavgift. 

Tävlingstider Tävlingsstart Pass 1:  09.30  

 Insim:    08:15-09:15 

Tävlingsstart Pass 2:  90 minuter efter avslutat pass 1  

 Insim:   ca 12.45 

 

Avsimning Avsim sker på bana 2 och 3 i mottionsbassängen. Under 12 år sker avsim i 

målsmans sällskap.  

Inmarsch Två deltagare från varje förening iförda klubbdräkt samlas i korridoren 

utanför tävlingsbassängen kl. 09.20 

Livetiming/Resultat Tävlingen kan följas via Livetiming, resultat publiceras även på 

www.skovdess.com efter tävlingen. 

Priser Medaljer delas ut till de tre främsta i varje gren/ lag  
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Funktionärer  Vi tar tacksamt emot funktionärer från er föreningar. Funktionärsanmälan 

görs till kansli@skovdess.com, (meddela gärna utbildningsgrad). Det går även 

bra att göra sin praktik under denna tävling. Funktionärer som deltar båda 

passen under samma dag erbjuds lunch.  

Tränarträff Sker kl.08.30. En ledare från varje deltagande förening. Samling vid 

motionsbassängen. 

Funktionärsmöte Sker inför pass 1 kl. 08.45 vid motionsbassängen.  Inför pass 2 hålls 

funktionärsmötet 30 minuter innan start.  

Omklädning För deltagande klubbar sker omklädning i Arenas omklädningsrum. 2 

simmare/skåp. Funktionärer och tränare byter om i rehab-

omklädningsrummen, skyltar kommer att finnas. Matkuponger samt 

inträdesarmband kvitteras ut av tränare i respektive klubb. Viktigt: Samlas ihop 

efter tävling och lämnas tillbaka av tränare för kvittens. 

Garderob Bemannad garderob erbjuds. Garderoben finns vid uppsamlingsplats innan 

tävlingsbassängen. Används av besökare för ytterkläder, skor och väskor. Även 

simmarnas väskor kan med fördel förvaras här för att ge oss mer utrymme vid 

tävlingsbassängen. 

Lunch/ Servering Förbeställd lunch serveras på Restaurang O´learys under lunchpausen. 

Spagetti med köttfärssås, sallad, dryck och kaffe:90 kr. Meddela ev. allergier 

vid beställning senast 31/1 till kansli@skovdess.com  

 Vi kommer även att erbjuda toast, hembakat, frukt, kaffe och dryck i vår 

kiosk i anslutning till bassängen. Det finns tillgång till en del av läktaren vid 

motionsbassängen för medhavd lunch etc.  

Övrigt Önskar någon bada i Upplevelsebadet måste man betala entréavgift. 

Upplysningar Maja Jukic Skövde Simsällskap, kansli@skovdess.com. 
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Grenordning:           Prisutdelning gren 14-15 

1. 4X50 frisim mix 11 år och yngre  16.  4X50 meter frisim mix 12-15 

2. 200 medley pojkar 14-15  17.  50 meter bröstsim pojkar 10-11 

3. 200 medley flickor 14-15  18.  50 meter bröstsim flickor 10-11 

4. 100 medley pojkar 12-13  19.  50 meter bröstsim pojkar 9 år o y 

5. 100 medley flickor 12-13  20.  50 meter bröstsim flickor 9 år o y 

Prisutdelning gren 1-5        Prisutdelning gren 16-20 

6. 100 meter ryggsim pojkar 14-15  21. 100 meter bröstsim pojkar 14-15 

7. 100 meter ryggsim flickor 14-15  22. 100 meter bröstsim flickor 14-15 

8. 100 meter ryggsim pojkar 12-13  23. 100 meter bröstsim pojkar 12-13 

9. 100 meter ryggsim flickor 12-13  24. 100 meter bröstsim flickor 12-13 

10. 50 meter ryggsim pojkar 10-11         Prisutdelning gren 21-24 

11. 50 meter ryggsim flickor 10-11  25. 50 meter frisim pojkar 10-11 

12. 50 meter ryggsim pojkar 9 år o y  26. 50 meter frisim flickor 10-11 

13. 50 meter ryggsim flickor 9 år o y  27. 50 meter frisim pojkar 9 år o y 

Prisutdelning gren 6-13  28. 50 meter frisim flickor 9 år o y 

14. 4X50 meter medley pojkar 12-15  29. 100 meter frisim pojkar 14-15 

15. 4X50 meter medley flickor 12-15  30. 100 meter frisim flickor 14-15 

       Lunch 90 minuter   31. 100 meter frisim pojkar 12-13 

    32. 100 meter frisim flickor 12-13 

           Prisutdelning gren 25-32 

    33. 4X50 meter medley pojkar 11 år o y

    34. 4X50 meter medley flickor 11 år o y 

           Prisutdelning gren 33-34  

 
 

           

                

 

Varmt Välkomna 


