
PM 
DM/ JDM  23-24 oktober 2021 

Västsvenska Simförbundet och Skövde Simsällskap hälsar er välkomna till 

DM/JDM i Arena Skövde, 25m bassäng, 8 banor, eltidtagning 

VSSF har tillsammans med Skövde Simsällskap tagit beslut att genomföra denna tävling utan publik. 

Tävlingen kommer även genomföras med mixade kön per pass. 

Avanmälan:  Till pass 1 senast fredagen den 22/10 kl. 18.00. Till dag 2 senast lördagen den 23/10 kl. 

18.00. Till eftermiddagspassen, innan förmiddagspassens slut. Allt via tränarappen.  Vid för sen 

avanmälan liksom vid tomma banor utgår en avgift på 100 kr. Faktureras i efterhand.  

Redan anmälda simmare kan efteranmäla sig till andra grenar i mån av plats mot dubbel startavgift.  

Detta sker via mail kansli@skovdess.com innan fredag kl 12.00 eller till sekretariatet senast 2 timmar 

innan aktuellt pass start.  

 

Tider: LÖRDAG Pass 1:  Insim 08.30-09.45  Tävlingsstart 10.00

  Pass 2:  Insim 14.15-15.15 Tävlingsstart 15.30

 SÖNDAG Pass 3:  Insim 07.30-08.45 Tävlingsstart 09.00 

  Pass 4:  Insim 13.15-14.15 Tävlingsstart 14.30 

 

Tekniskt möte: Lördag 09.00   

Funktionärsmöte: Pass 1: 09.15  Pass 3: 08.15 

  Pass 2: 14.45  Pass 4: 13.45 

Detta sker vid motionsbassängen. (plats kommer att anvisas)  

 

Insim  Motionsbassängen pass 1 och 3:  

 Falköping, Uddevalla, Varberg, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lidköping. 

 Tävlingsbassängen pass 1 och 3: 

 MASS, SK1970, Alingsås, Elfsborg, Laxen, S02, Skövde, Trollhättan  

  Motionsbassängen pass 2 och 4: 

 MASS, SK1970, Alingsås, Elfsborg, Laxen, S02, Skövde, Trollhättan 

 Tävlingsbassängen pass 2 och 4: 

 Falköping, Uddevalla, Varberg, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lidköping. 

 

  

Omklädning/ Dusch:  Damer byter om i omklädningsrum Hall C, samt rehab. Herrar i flexrum i 

ordinarie omklädning. Armband till herrarna kvitteras ut av respektive ledare. 

 Anvisning sker på plats, samt skyltar kommer att finnas. 

 

Områden/Ytor: På grund av rådande smittorisk gällande covid-19 ska samtliga deltagare, 

funktionärer och ledare endast vistas i de lokaler som disponeras av oss i Arena Skövde Bad. Detta är 

de ytor som är tillträdesbegränsad från övrig verksamhet på Arena Skövde; Omklädningsrum flex, 

Motionsbassäng, rehab och träningsbassäng.  Vi går från omklädningsrum till Motionsbassäng och 

Tävlingsbassäng i stråk och passager. Vi uppehåller oss inte i stråk och passager, endast till för 

förflyttning. 

 

 

mailto:kansli@skovdess.com


Heatlistor & Priser: Tränare kan hämta ut sina heatlistor vid sekretariatet. Resultatlistor  

uppdateras på livetiming. Priser delas ut till respektive tränare efter avslutat pass. 

 

Lunch:  Lördag: Spaghetti med köttfärssås, sallad, bröd och smör.  

 Söndag: Kycklinglasagne, sallad, bröd och smör. 

   

Var god meddela ev. allergier. Samtliga matkostnader faktureras i efterhand. Vid beställning av lunch 

maila till kansli@skovdess.com. Maten hämtas ut av ledare/ tränare från respektive klubb på anvisad 

plats. Pris 75:- / portion 

 

Logi:  

Hotell Prisma kan erbjuda er våra sportpriser då får ni 15% på deras dagspriser, dessa priser ändras 
lite då och då beroende på beläggning samt efterfrågan. Ring hotellet för mer info. 
 

Quality Hotell Prisma          Bokning sker via mail: q.prisma@choice.se  eller telefon, ange 

Ekedalsgatan 2                  bokningskod Skövde Simsällskap 

541 24 Skövde                  

0500-48 80 00                 

 

Övrigt:  För att undvika smittspridning av covid-19 är det extra viktigt att man kommer frisk och inte 

uppvisar några symptom. Vi hjälps åt att hålla avstånd och ser till att vi tillsammans kan genomföra 

tävlingen på ett säkert sätt.  

Har ni frågor kontakta kansliet via mail: kansli@skovdess.com eller på telefon 0500-417450. 

 

Välkomna! 

 

Mvh 

Skövde Simsällskap 
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