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DM/JDM 
2018 
2 – 3 Juni 

TOBISVIKSBADET 

Simrishamn 

 
Arrangör: 

 
Ystads Simsällskap / Föreningen Österlensim / Kiviks Simklubb 

I samarbete med Skånesim 



 

 

 
Föreningen Österlensim & Kiviks Simklubb i samarbete med Ystads Simsällskap 

och Skånes Simförbund hälsar er välkomna till DM/JDM. 
 
TÄVLINGSPLATS: 
    Tobisviksbadet, Simrishamn 
    Utomhusbassäng 50 m x 8 banor / 2,5 m 
    Eltidtagning. Omega System. 
 

TÄVLINGSTIDER: 
    Lördag 2/6   insim 08.00 - 09.30, start 10.00 
       insim 14.30 - 15.50, start 16.00 
 
    Söndag 3/6   insim 08.00 – 09.45, start 10.00 
       insim 14.30 – 15.50, start 16.00 
 
 
 

INVIGNING:   Invigning på lördagen kl. 09.45, Nationalsång, invigningstal. 

     
 
 

PRISER: 
    De tre första i varje gren får pris. (Distriktets simmare, Skåne-Blekinge) 
     
 

PRISUTDELNING: 
    Sker med två grenars förskjutning. Samling sker vid avsimningsbassängen. 

 
AVSIMNING: 
    Sker i anvisad bassäng i anslutning till tävlingsbassängen. 
    Bassängen är endast avsedd för deltagande simmare. 
 
 

HEATLISTOR: 
    Heatlistor till tränarna finns i klubbfacken, anslås även på uppmärkta 
    platser. Finns också till försäljning för publiken 20 kr/st. 
 

RESULTATLISTOR: 
    Resultat finns via Livetiming, anslås även på uppmärkta platser. 
 

KLUBBTÄLT:    
    Vid tävlingsbassängens vändningssida finns möjlighet att sätta upp 
    klubbtält. 
 
 



KONTAKTPERSON: 
    För att underlätta informationen under tävlingen ber vi er att anmäla 
    en kontaktperson från varje klubb. kansli@ystadsim.se 
 

MAT: 
    Lunch kommer att serveras båda dagarna och sker i mattältet. 

Mat kan bokas fram till den 29 maj, senast kl. 12.00. Boka lunchen på 
kansli@ystadsim.se 

     
    Lunch lördag kl. 11.30 – 13.00, Pasta & Köttfärssås. 

Lunch söndag kl. 11.30 – 13.00, Pannbiff, sås & potatis / Kycklingfilé & 
potatisgratäng. Två alternativ på söndagen – meddela vad ni önskar. 

 
    Båda dagarna serveras en vegetarisk rätt, sallad och dricka ingår. 
    PRIS: 85 kr. 
 

    Vi har Kaffe & Fika försäljning hela helgen. 

 
OMKLÄDNING: 
    Sker i anvisade omklädningsrum. Vi ansvarar ej för förlorade saker. 
 
 

TÄVLINGSBYRÅN: 
    Tävlingsbyrån är belägen vid entrén. Hit vänder ni er med alla frågor. 
    Här hämtar ni även matkuponger för beställda luncher. 
 
 

TRÄNARFIKA: 
    Tränarfika finns på ledarmötet på lördagen, därefter finns det kaffe till 
    tränarna i tävlingsbyrån. 
 

FUNKTIONÄRER: 
Vi är tacksamma för funktionärshjälp under helgen, skicka mail till 
roland.olsson@ystadsim.se (Vi bjuder på fika och lunch) 

 

 
TÄVLINGSANSVARIG: Roland Olsson: roland.olsson@ystadsim.se  tel. 0721-816635 

 

 

 

 

VÄLKOMNA! 
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