
    
 
 

Kungsbacka Simsällskap och VSSF hälsar alla välkomna till  
Höstsimiaden den 04 december 2021 

 
 
Vi välkomnar publik på Höstsimiaden och kommer att förhålla oss till FHM och regeringens krav på 
uppvisande av vaccinbevis för att komma in i simhallen. Kontrollen av vaccinbevis kommer att ske på 
utsidan av simhallen och vi ber all publik att vara redo att visa upp vaccinbevis samt legitimation för att 
insläppet ska gå så smidigt som möjligt.  
 
Alla simmare, funktionärer samt publik hänvisas till tävlingsentrén på gaveln mot järnvägen. Delar av 
badet är öppet för allmänheten och vi ber alla simmare att respektera de avspärrningar som finns. 
Tävlingsvärdar finns på plats i simhallen för att kunna hjälpa simmarna och vara behjälpliga med frågor. 
 
Vi kommer att köra tävlingen på 10 banor. 
 
 
Tävlingsstart: Lördag pass 1: 09:30 – ca 12:30 

              pass 2: 15:00 – ca 18:00 
  
 
Insim:  Lördag pass 1: 08:15 – 09:15 

              pass 2: 13:45 – 14:45 
 
Avsim: Avsim sker på anvisade banor i den grunda delen av bassängen. Övriga banor är öppna för 

motionssimning. 
 
Anmälan: Via TEMPUS, www.tempusanmalan.se , senast 25/11 2021. 
 
Avanmälan: Via Tränarappen senast fredagen den 03/12 kl. 18.00.  
 Vid för sen avanmälan p.g.a. sjukdom debiteras ingen sen avanmälan/DNS avgift. 
  
Efteranmälan:  I mån av plats fram t.o.m. 30/11 mot dubbel startavgift via Tempus anmälan. 
 
Anmälan lag: Laguppställningar skall lämnas till sekretariatet senast 60 minuter innan resp. 

tävlingspass start. Använd gärna Tränarappen alt. särskild blankett.  
 
Heatlistor: Publiceras enbart på Livetiming p g a att vi vill undvika folksamlingar. Tränarna får 

heatlistor utskrivna och dessa hämtas i tävlingsbyrån vid entrén. 
 
Call room: Samling för de två kommande heaten på läktaren ovanför startpallarna. 
 
Resultatlistor:  Publiceras enbart på Livetiming p g a att vi vill undvika folksamlingar.   
 
Priser:  I åldersklass 10 år oy upprättas ingen rangordnad resultatlista utan sorteras i 

bokstavsordning. Deltagarpriser delas ut till samtliga simmare i åldersklassen 10 år oy. 
 I åldersklasserna 11 och 12 år delas medaljer ut till placering 1 - 3. På grund av väldigt 
många deltagare har vi tyvärr behövt ta bort prisutdelningarna för att inte dra ut för 
mycket på tiden. Vi har istället ett prisbord på bassängplan där simmarna kan hämta sina 
medaljer.  

http://www.tempusanmalan.se/


Tekniskt möte: I konferensrummet på plan 2 bakom läktaren kl. 08:20 
 
Omklädning:  Omklädning sker i omklädningsrum 5 och 6. Taggar till skåpen hämtas i tävlingsbyrån. Vi 

har begränsat med skåp och simmarna behöver därför att dela skåp två och två. 
Borttappad tagg debiteras med 100 kr.      

 
Funktionärer:  Deltagande föreningar bör hjälpa arrangörerna med funktionärer per simpass enligt 

följande: 0 – 19 starter = 0 funktionärer, 20 – 69 starter = 1 funktionär, 70 - 119 starter = 2 
funktionärer, 120 starter eller mer = 3 funktionärer.  

 
 Meddela namn-uppgifter senast 1/12 till:  
 Kungsbacka SS tavling@kbss.nu    
  

Funktionärssamling sker 45 minuter före varje pass i konferensrummet på plan 2 bakom 
läktaren. Funktionärströjor hämtas och återlämnas i tävlingsbyrån i entrén. 

 
 
Café: Vi har ett café på plan 2 där vi erbjuder ett gott sortiment med både smörgåsar, toast, 

korv med bröd, kakor samt varma och kalla drycker. 
 
 
Tävlingsbyrå: Tävlingsbyrå kommer att finnas i tävlingsentrén till Kungsbacka simhall. Här finner ni 

följande:  
 - utlämning och återlämning av taggar 
 - service och information för tävlingsdeltagare, funktionärer och ledare  
 - klubbfack med heatlistor och lagkappsblanketter 
 - utlämning och återlämning av funktionärströjor 
   
Upplysningar:   tavling@kbss.nu  

 
 
 
 
 

Det här blir kul, VÄLKOMNA! 
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Grenordning Höstsimiaden 2021 
 
 
Lördag 09:30    Lördag 15:00 
1. 4x100 frisim Mix 11-12   23. 4x50 medley Mix 10 o y 
2. 4x50 frisim Mix 10 o y   24. 4x100 medley Mix 11-12 
3. 100 ryggsim Flickor 12   25. 25 fjäril Flickor 10 o y 
4. 100 ryggsim Pojkar 12   26. 25 fjäril Pojkar 10 o y 
5. 50 fjäril Flickor 11   27. 100 frisim Flickor 12 
6. 50 fjäril Pojkar 11   28. 100 frisim Pojkar 12 
7. 50 ryggsim Flickor 10 o y    29. 100 medley Flickor 11 
8. 50 ryggsim Pojkar 10 o y    30. 100 medley Pojkar 11 
9. 200 frisim Flickor 12   31. 50 bröstsim Flickor 10 o y 
10. 200 frisim Pojkar 12   32. 50 bröstsim Pojkar 10 o y 
11. 50 frisim Flickor 11   33. 100 medley Flickor 12 
12. 50 frisim Pojkar 11   34. 100 medley Pojkar 12 
 
Paus 15 min    Paus 15 min 
 
13. 100 medley Flickor 10 o y   35. 50 bröstsim Flickor 11 
14. 100 medley Pojkar 10 o y   36. 50 bröstsim Pojkar 11 
15. 100 bröstsim Flickor 12   37. 50 frisim Flickor 10 o y 
16. 100 bröstsim Pojkar 12   38. 50 frisim Pojkar 10 o y 
17. 50 ryggsim Flickor 11   39. 50 fjäril Flickor 12 
18. 50 ryggsim Pojkar 11   40. 50 fjäril Pojkar 12 
19. 4x50 medley Flickor 10 o y  41. 4x50 frisim Flickor 10 o y 
20. 4x50 medley Pojkar 10 o y  42. 4x50 frisim Pojkar 10 o y 
21. 4x50 medley Flickor 11-12  43. 4x50 frisim Flickor 11-12 
22. 4x50 medley Pojkar 11-12  44. 4x50 frisim Pojkar 11-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kontroll av vaccinationspass mot Covid-19 för publik vid simtävling  
 
 
Från och med 1 december 2021 gäller vaccinationspass mot covid-19 vid större  
arrangemang inomhus. Det är endast publik som skall kontrolleras.  
 
Rutin  
 
- Entré för både publik och simmare kommer att ske vid KbSS ingång, på långsidan av  
badhuset mot parkeringen och järnvägen.  
- Personer över 18 år skall uppvisa vaccinationspass mot covid-19 vid entrén för att komma in  
på tävlingen.  
- Informationslappar angående covid-19 skall sättas upp och vara väl synliga vid entrén.  
- Utsedd funktionär kommer att finnas på plats vid entrén för att kontrollera  
vaccinationspassen.  
- Funktionären kontrollerar giltigt vaccinationspass samt legitimation hos personer över 18  
år som ämnar vara publik. Vid frånvaro av giltig legitimation kan medföljande sällskap  
med giltig legitimation gå i god för personens identitet.  
- I de fall personen kan uppvisa ett giltigt läkarintyg om att de inte kan vaccinera sig skall de  
släppas in.  
- Vid uppvisande av godkänt vaccinationspass erhålls en stämpel på handen som sedan kan  
visas upp vid ny inpassage.  
 

 


