
  
 
 

 
 
   
                                                                                                                                         

  

 

PM 
Borås Speedo Meet 

12-13 juni 2021 
 

Varmt välkomna till Borås, Alidebergsbadet, världsrekordbassängen och vår 50-
meterstävling Borås Speedo Meet som ny flyttats fram från i vintras. Tävlingen är 
begränsad till inom länet, max antal deltagare 425 samt starter ca 2000 stycken. Då 
vi klarar gällande begränsningar ovan har vi beslutat om att ta med samtliga 
deltagare och starter vilket är glädjande. Ta noga del av nedan information samt 
smittreducerande åtgärder i bilagan som skall efterlevas, tack!  
 
Tävlingsplats: Alidebergsbadet Borås, 50 m, 8 banor och utomhus 
 
Incheckning: Vid ankomst hämtas klubbhandlingarna ut i tävlingsbyrån belägen i 

anslutning till cafét på Alidebergsbadet samt ”kontaktuppgifter” i fylles. 
Se till att hålla avstånd med era simmare i entrén in till Alidebergsbadet 
om många klubbar kommer samtidigt. 

 
Tider: Lördag 12/6  Söndag 13/6 
 Pass 1, *insim 07.30, start 09.00 Pass 3, *insim 07.30, start 09.00 
 Pass 2, *insim 14.30, start 16.00 Pass 4, *insim 14.00, start 15.30 
 
 Möjlighet till insim finns fredagen den 11/6 klockan 17.00-19.30 vilket då 

måste bokas med klubb, antal och ca tid till jonas@skelfsborg.com Max 
tid insim 30 minuter/klubb på fredagen. 

 
 *Se separat schema 

 
Efteranmälan: Vi ser nu helst inte några efteranmälningar alls då vi öppnat upp för alIa 

att deltaga men om någon enstaka start missats så går det i mån av tid 
aktuellt tävlingspass. Mailas till jonas@skelfsborg.com senast onsdagen 
den 9/6 klockan 12.00, inga efteranmälningar efter detta. 

 
Startavgift: Faktureras klubbarna i efterhand och ny fastställd startavgift 85:- / ind. 

start samt 170:- / ind. start som efteranmäls. 
 
Avanmälan: För pass 1 senast fredagen den 11/6 klockan 18.00 till 

jonas@skelfsborg.com Där efter till tävlingsbyrån innan föregående pass 
slut på anvisad blankett som finns i vagnen för klubbfack samt i 



     

 

tävlingsbyrån. För sent inlämnad avanmälan, ”tom bana” debiteras med 
150:- vilket faktureras i efterhand. Strykning till final senast 30 minuter 
efter avslutad gren till sekretariatet. 

 
 Strykningar går även bra att göra via stryknings-APP med fördel. Ladda 

ned denna via http://app.livetiming.se. Inloggning och lösen erhålles på 
plats samt mailas till anmälaren för tävlingen. 

 
Grenar: Enligt inbjudan, dock utan lagkappsgrenar.  
 
Seedning: Enligt inbjudan, simmarna seedas tillsammans och delas sedan upp i 

resultatlistan enligt åldersklasser. Ett final heat per åldersklass seedas in 
sist i grenen. 

 
Lagkapper: Utgår helt från tävlingen 
 
Extralopp: Vid intresse från klubbarna anordnar vi ett extralopp efter pass 1 och 

pass 3, ett heat dam och ett heat herr, max 200 meter mot en kostnad 
av 300:-, faktureras i efterhand. Anmälan i tävlingsbyrån på avsedd 
blankett senast 09.00 aktuell dag för extraloppen 

 
Mat: Lunch för de klubbar som beställt detta utlämnas vid badet, grinden vid 

entrén till minigolfbanan ca 12.00-12.30. Endast ledare hämtar ut maten. 
 
Logi: Skola har utgått helt och för dem som bokat hotell så erhåller ni info via 

er bokning hos Scandic Plaza Borås 
 

Resultat: Publiceras snarast efter varje gren ENDAST på www.livetiming.se 
 
Heatlista: Anslås vid startområdet, deltagande föreningar får i klubbfacken och i 

övrigt hänvisar vi till www.livetiming.se  
 
Klubbzoner: Tilldelas på plats, se bilaga och tillåtet att sätta upp tält. Rent och snygg 

skall det vara på gräset/området när ni lämnar sedan och var noga med 
att inte glömma tältpinnar i gräset.  

 
Klubbfack: Klubbfack kommer att finnas i anslutning till tävlingsbyrån i entrén till 

Alidebergsbadet, endast ledare får vistas i tävlingsbyrån. 
 
Ledarmöte: Lördagen den 12/6 klockan 08.15, en ledare från varje förening samlas 

vid cafét, entrén till badet. 
 
Prisutdelning: Enligt grenordning, se inbjudan och samling vid prisområdet i god tid. 

OBS! Alla nyttopriser har utgått utom på finalgrenarna 50:or men alla 
simmare erhåller en medalj 1-3 vilket hämtas rullande vid 
prisutdelningen. 

 
Avsimning: Sker i undervisningsbassängen, ej i hoppbassängen och ingen lek samt 

max 5 minuter / tillfälle och håll avstånd. 
 
Invigning: Utgår, endast inmarsch av funktionärer, presentation av deltagande 

föreningar samt nationalsången. 
 
Callroom: Sker i två steg, samling ca 5 minuter innan start till steg ett, steg två är 

tältet vid startbryggan. 



     

 

 
Inmarscher final: Samling sker vid callrom/tältet för inmarsch ca 5 minuter innan start till 

finalerna på 50-meters distanserna. 
 
Omklädning: Sker i huvudsak i klubbzonerna och i undantag på toaletterna. 
 
Ansvar: SK Elfsborg och Alidebergsbadet ansvarar inte för borttappade saker 

under tävlingarna. Eventuellt kvarglömda saker kommer att samlas ihop 
i entrén till badet. 

 
Tävlingsbyrå: Finns i anslutning till entrén, cafét där alla handlingar, klubbfack mm 

finnes. Här lämnas alla eventuella strykningar samt extralopp in. 
 
Ledarfika: Ledare och tränare i deltagande föreningar erbjuds lättare fika i 

samband med tävlingarna vilket serveras i anslutning till cafét. Håll 
avstånd er ledare emellan samt använd handsprit. 

 
Sponsorer: Huvudsponsor för tävlingen är SPEEDO samt tävlingssponsor är OLKA 

Sportresor 
 
SPEEDO-shop: Utgår helt från tävlingen 
 
Parkering: I anslutning till Alidebergsbadet mot anvisad avgift  
 
Servering: Simklubben Elfsborg kommer att erbjuda lättare form av fika, drick och 

glass mm 
 
Sjukvård: Vi har en sköterska här vid behov i tävlingsbyrån både lördag och 

söndag 08.00-09.30. Vid eventuellt behov övrig tid kontakta personal på 
Alidebergsbadet. 

 
Information: Kan fås via vår hemsida www.skelfsborg.com samt kontakt med Jonas 

Söderberg 070-5736472 jonas@skelfsborg.com  
 
 

Varmt välkomna ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

BILAGA, smittreducerande åtgärder 
 

Anläggningen 
 Max 500 personer total inom anläggningen 
 Anläggningen är stängd och ingen publik tillåts 
 Social distansering om 1,5m förväntas mellan ALLA personer som vistas på området  
 Covidvärd finns i entrén till Alidebergsbadet samt på läktarområdet och deras 

anvisningar skall följas 
 Max 1 ledare / 10 simmare 
 Klubbarna tilldelas zoner på gräsområdet för tält mm och här skall man hålla sig i 

huvudsak utanför själva tävlandet. Se till att det är rent och snyggt efter er. 
 Klubbarna tilldelas zoner på läktaren där max 5 personer får vistas samtidigt samt 

tränarna för respektive klubb får vara 
 Omklädning sker i klubbzonerna och endast i undantag på toaletterna 
 Toaletter, finns på området och får användas, håll avstånd 
 Dusch, finns 2x3 stycken på området och får användas, håll avstånd och endast två 

minuter dusch / tillfälle 
 
Tävlingen 

 Tävlingen sker endast med klubbar inom Västra Götalands Län 
 Tävlingen är begränsad till max 425 deltagare och ca 2000 starter enligt ny 

grenordning 
 Invigning utgår helt från tävlingen, endast upprop av klubbar och nationalsång 
 Prisutdelning sker ”rullande” i anvisat prisområde 
 Lagkapper utgår helt från tävlingen 
 Callroom, sker i två steg med bra avstånd mellan deltagarna 
 Funktionärer i huvudsak från arrangörsföreningen 
 Insim, max 10 stycken / bana enligt schema för varje klubb  
 Avsim, i undervisningsbassängen, håll avstånd, ingen lek och max 5 minuter / tillfälle 
 Resultatlistor publiceras endast på livetiming 
 Heatlistor endast till klubbarna samt anslås i callrom/tältet för inmarsch 

 
Övrigt 

 Vid sjukdom, misstanke om sjukdom Covid-19 ansvarar varje enskild förening, 
ansvarig ledare för att kontakta sjukvården, ta den sjuka och de som varit i dennes 
närhet från tävlingsområdet så snart som möjligt, sättas i karantän till negativs svar 
erhållits. 

 Sjukvård, vi har en sköterska att rådfråga vid skada och eventuell sjukdom på pass 1 
och 3 mellan klockan 08.00-09.30 uppe vid cafét. Vid behov kontakta tävlingsbyrån. 

 Mat, körs ut till beställande klubbar och uthämtas vid grinden till badet vid minigolfen. 
 Logi, skola utgår helt men hotell Scandic Plaza går att boka och där gäller deras 

smittreducerande åtgärder. 
 Simshop, SPEEDO-shop utgår helt från tävlingen 
 Transport, resor till och från tävlingen förväntas sker på ett smitt säkert sätt 
 Handsprit, arrangören kommer att tillhandahålla detta i de delar som rör tävlingen 

men vi ser gärna att klubbarna själva också tar med sig egen hansprit att ha i sina 
zoner. 

 
Klubbarnas deltagande sker på egen risk och med eget ansvar för sig själv och sin  
omgivning. Samtliga klubbar, ledare, deltagare och funktionärer förväntas följa FMH:s  
rekommendationer samt endast deltaga, närvara om man anser sig fult frisk. 
 


