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VÅRSIMIADEN 
 

Söndagen den 8 maj  
 

Tävlingen avgörs under en dag med direktfinaler i Arena Skövde  
- 8 banor med eltidtagning. 

 
 

Tävlingsplats: Arena Skövde, Egnells väg 1, Skövde 

Startlista  Är publicerad på www.vssf.nu samt livetiming https://livetiming.se/index.php?cid=6603 

 

Avanmälan                      Via Tränarappen, senast lördagen den 7/5 kl. 18.00 

  Vid för sen avanmälan p g a sjukdom simmas heatad bana tom. Ingen sen avanmälan/ 
DNS avgift debiteras. 

 
Laguppställningar Ska lämnas in i tränarappen senast 60 minuter innan resp. tävlingspass start. 

Insim Pass 1 09.00-09.45  Pass 2 14.00-14.45  

Avsim Sker på banor i motionsbassängen. Barn under 12 år måste ha uppsikt av en myndig 

person (18 år).  OBS! Klubbarna har eget ansvar (Arena Skövdes bestämmelser) 

Inmarsch Inmarsch kommer att ske inför pass 1 kl. 09.50. Två deltagare från varje förening iförda 

klubbdräkt samlas i korridoren utanför tävlingsbassängen.  

Funktionärer  Deltagande föreningar skall ställa upp med funktionärer enligt följande: 

 Mass: 2 Funktionärer/ pass 

 Elfsborg: 3 funktionärer/ pass 

 Laxen: 2 funktionärer/pass 

 Trollhättan: 1 funktionär/ pass 

 Övriga klubbar får gärna ställa upp. Vi tar gärna emot fler,  

 eftersom vi saknar en del, även praktik. 

 Meddela namnuppgifter och utbildningsnivå steg 1/ steg 2, så snart ni kan dock senast 
4/5 till: funktionar@skovdess.com.   

 

Ledarmöte En ledare från varje deltagande förening deltar på tränarmöte 09.00. 

  Samling vid motionsbassängen. 

 

Funktionärsmöte Sker inför pass 1 kl. 09.15. Samling vid motionsbassängen. Inför pass 2 sker en 

funktionärssamling vid sekretariatet 45 min innan start. 
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Livetiming/Resultat Tävlingen kan följas via Livetiming, samt på www.skovdess.com efter tävlingen. 

Resultatlistan presenteras i bokstavsordning. 

Priser Deltagarpriser delas ut till samtliga simmare. (ett pris per deltagare). Hämtas ut av 

respektive tränare vid sekretariatet efter tävlingens slut. 

Omklädning Sker i anslutning till badet. Två deltagare/ skåp 

Lunch/ Servering Gäster med medhavd lunch hänvisas till läktaren vid motionsbassängen alt. vid 

entréhall. Vi erbjuder en servering inne i simhallen med toast, hembakat, frukt, kaffe 

och drycker. Betalning sker med fördel till vårt Swishnr: 123 162 88 58. 

 

Parkering Avgiftsbelagd samt gratis parkering finns i direkt anslutning till Arena Skövde. 

Upplysningar  Skövde SS kansli: kansli@skovdess.com  
   
Kontaktperson:   Maja Jukic 0707-684551 

    

 
                 

 

Välkomna till Skövde och Vårsimiaden! 

Mvh 

Skövde Simsällskap 

http://www.skovdess.com/
mailto:kansli@skovdess.com

