
 
 
 
 
   

 
   

 

  

Inbjudan till 2019 års upplaga av           
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Skånes Simförbund i samarbete med SK Poseidon 
inbjuder till årets Vårsimiad  

 
 
TÄVLINGSPLATS Högevallsbadet, Lund   
  25m x 8 banor, helautomatisk eltidtagning 
  Tävlingen kommer att finnas på livetiming.se 
 
TÄVLINGSTID  Lördagen  den  25 maj       pass 1     start 09.00 
  Lördagen  den  25 maj       pass 2     start 15.00 
   
INSIMNING  1 timme före och slutar 10 minuter innan respektive pass start. 
 
LEDARMÖTE Lördag kl. 08:10 på andra våningen bakom sekretariatet.  

En tränare/ledare per klubb inbjuds att närvara på ledarmötet.  
 

TÄVLINGSLEDARE Maria Dahlberg  
070-942 58 47  alt. maria.dahlberg@osbysimsallskap.se 
Vid frågor rörande anmälningar eller för övriga upplysningar, 
kontakta arrangören på 070 - 249 11 53 alt. andrus@skposeidon.se 

 
TÄVLINGSKLASSER Finalen kan endast omfatta de två äldsta åldersklasserna för 

flickor & pojkar: A 13 år  B 12 år   Lagkapper 12–13 år 
 
TÄVLINGSGRENAR  Samtliga distanser SSF tar upp i sin säsongs och 

tävlingsplanering erbjuds. Se grenordning sist i inbjudan. 
 
DELTAGARE De 24 bästa simmarna från distriktstävlingarnas individuella 

grenar + 3 reserver samt  
de 16 bästa lagen från distriktens lagkapsgrenar + 3 reservlag. 
Distriktstävlingarna går 4 maj i Staffanstorp, Höganäs och 
Vellinge. 
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STARTAVGIFT 15 kr/start i regionstävlingarna betalas in av arrangörerna för 
distriktstävlingarna till arrangören av regionsfinalen. 

 
ANMÄLAN Sker genom att resultatfiler skickas från varje distrikt med e-post 

till andrus@skposeidon.se. Därefter publiceras efter hand 
sammanställd resultat/startlista på̊ Live Timing samt skickas ut till 
distriktets arrangörer och läggs på www.skposeidon.se.  
 
Officiell startlista kommer att publiceras på̊ Live Timing senast  
4 dagar efter distriktstävlingarnas slut.  

STARTLISTA  Startlista kommer att finnas på Live Timing 
[www.livetiming.se/index.php?cid=4559],  
webbsidan www.skposeidon.se, Skånesims webbsida  
samt e-postas till klubbarna senast 4 dagar efter försökens slut. 
 
Uppdateringar av startlistan kommer att ske kontinuerligt när det 
kommer in strykningar före tävlingen och publiceras då på Live 
Timing och Poseidons hemsida.  

STRYKNINGAR  Skall göras senast kl. 20:00 kvällen före tävlingsdagen.  
Därefter senast 30 minuter efter avslutat pass gällande nästa.  
Vi använder oss av WinGrodan Sync, där tränarna själva gör 
strykningarna. [Strykningar kan enbart anmälas på detta sätt!]  
 
Anmäl med fördel strykningar efterhand i förväg så vi har chans 
att meddela reserver och slipper tomma banor i finalen. 
Detta är till för att ge reserverna en chans att få reda på i tid ifall 
de kommer med. 
 
För sent inkomna eller uteblivna strykningar debiteras föreningen 
300 kr /missad strykning oavsett orsak. 

 
 
LAGKAPPER  Laguppställningar skall vara inlämnade senast 60 minuter innan 

start av respektive pass. Ändring av lag får därefter inte ske.  
Vi använder oss av WinGrodan Sync för anmälning av 
lagkappsuppställningar.  
 
[Inga manuella anmälningar godtas!]  
 
Förening, som kvalificerat mer är ett lag till final, har rätt att byta 
simmare mellan lagen. Dock får ingen simmare vara med, som 
ingått i ett lag, som blev diskvalificerat i distriktstävlingen.  

 
 
EXTRALOPP En avgift på 100 SEK per deltagare och lopp uttas. Max 1 heat för 

damer och 1 heat för herrar i samband med förmiddagens tävlingar. 
Anmälan till sekretariatet senast 1 timme före start.  

 
 
PRISER Priser till de 6 främsta i varje gren samt till de 3 främsta 

lagkappslagen utdelas från Skåne Sim. 
 
Prisutdelning sker först efter 7:e grenen i varje pass och sedan med 
2 grenars förskjutning resten av passet efter 11:e, 13:e och 15:e 
grenen (se grenordningen sist i detta dokument). 
 

http://www.livetiming.se/index.php?cid=4559
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PAUSER Det blir 15 minuters pauser i samband med prisutdelningar [efter 
grenarna 7 och 22] samt 5 minuters pauser innan lagkapperna. 
 
Som vanligt i Lund serveras tränarfika under de långa pauserna. 
Den kommer att finnas utanför sekretariatet. 

 
 
 
KLUBBFACK Ett namngivet informationsfack för varje klubb kommer att finnas 

nedanför sekretariatet i simhallen. 
 
Meddelanden till tävlingssekretariatet lämnas i facket på bänken 
nedanför sekretariatet inne i simhallen. 
 
Under tävlingarna kommer material att läggas i klubbfacken. 

 
HEATLISTOR Efter att strykningar och seedningar är gjorda kommer klubbarna att 

erhålla två heatlistor per tävlingspass i respektive fack. Klubbarna 
kan erhålla fler vid behov. 
 
Försäljning av heatlistor till publiken kommer att ske. 

 
 
INMARSCH  Inmarsch och defilering arrangeras innan starten av pass 1. 
 
 
RESULTAT  Resultaten anslås i simhallen efterhand samt finns på Poseidons 

webbsida www.skposeidon.se efter passen samt på Skånesims 
webbsida. 
 
Under tävlingen läggs även resultaten ut kontinuerligt via 
Live Timing på www.livetiming.se/index.php?cid=4559 

 
 
 
AVSIMNING Sker i 50 meters bassängen i anvisade banor. 

Passagen till 50:an sker via dörrarna där man även kommer till trappan 
som leder till omklädningsrummen. 

 
 
 
FUNKTIONÄRER Skåne Sim bidrar med tävlingsledare, bitr. tävlingsledare samt 

starter. 
 
Vi hoppas att gästande simklubbar ställer upp med 
funktionärer i vanlig ordning till de olika passen. 
 
Var vänliga och anmäl funktionärer i god tid. 

 
 
SEKRETARIAT Inför seedning samt vid inläggning av lagkapper etc. kommer 

sekretariatet ha stängd dörr för att kunna arbeta effektivt i fred. 
Var vänliga att respektera det! 
 
Frågor gällande tävlingen ska ställas till tävlingsledaren. 
 
Vid passande tillfällen är vi i sekretariatet glada för att träffa alla! 

  

http://www.livetiming.se/index.php?cid=4559
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PARKERING I parkeringshuset ”Arena Park”. Infarten är från Ringvägen och 
Stattenavägen.  
Det kostar för närvarande 10 kr/timme dagtid.  

 
 
INGÅNG Från 07.30 genom badets huvudingång. 

Följ sedan gul linje på golvet till omklädningsrummen för tävlingen. 
 
OMKLÄDNING Tävlingsbassängens omklädningsrum ska användas. De ligger på andra 

våningen ovanför 50:an. Det behövs ett speciellt armband (med RFID) 
för att komma in och ut samt för att kunna använda skåpen. 

 
ENTRÉARMBAND Armbanden delas ut till klubbarna i entrékassan 07.30 – 8.00, sedan 

uppe vid tävlingssekretariatet. Varje klubb får samlat alla sina band 
och ansvarar för att de även blir insamlade vid tävlingens slut. 
För förlorat armband vill badet ha ersättning (200 kr). 
 

 
FÖRSÄLJNING Försäljning av simartiklar bl.a. från Arena kommer att ske i Poseidons 

shop i klubblokalerna med ingång från foajén. 
 
 
LUNCH Vi erbjuder lunch [11-14] på Stadsparkscaféet – ligger söder om 

badet utanför läktarentrén. 
Kostnaden är för lunch 105 kr, enbart förbeställning [man får så 
mycket mat och dricka som man vill ha…].  
Vegetarisk om så önskas. [Anmäl eventuell allergi]. 
  
Matbeställningar skickas till  kansliet@skposeidon.se.  
Bindande fr.o.m. måndagen 13 maj i vecka 20. 
Vid beställning av mat ange antal lunch lördag 25 maj 

 
 

SERVERINGAR/ Caféet på Högevall nås från foajén vid huvudingången till badet. De har 
KIOSK monopol på fikaförsäljning på badet så Poseidon får inte erbjuda någon 

försäljning eller kiosk. 
 
Precis söder om badet utanför läktarentrén finns Stadsparkscaféet som 
också har fika och matservering. 

 
 
INTERNET I HALLEN Tävlingen finns på Live Timing och kan i hallen följas med 

dator/”padda” eller med ”smart phones” genom appar som finns för 
Live Timing på dels för Iphone på App Store och dels för Android på 
Google play. 
 
SSID: poseidon lösen: svensson 

 
 
TELEFONNUMMER Till tävlingsansvariga: 

070 – 249 11 53 [Andrus Kangro - tävlingskansli]  
073 – 084 09 68 [Per Johansson - funktionärsansvarig] 
070 – 942 58 47 [Maria Dahlberg - tävlingsledare] 
 

 
KONTAKT/FRÅGOR Via e-post till  andrus@skposeidon.se , telefon 070-249 11 53 
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Grenordning Vårsimiaden 
Regionsfinal 2019 

 

Lördagen 25 maj 
 

Pass 1 
Insim 08.00  Start 09.00 

Gren 1 4x 100m frisim mixed 12-13 år 
Gren 2     200m medley flickor 13 år 
Gren 3     200m  medley pojkar 13 år 
Gren 4     200m medley flickor 12 år 
Gren 5     200m  medley pojkar 12 år 
Gren 6     100m bröstsim flickor 13 år 
Gren 7     100m bröstsim pojkar 13 år 

Prisutdelning + Paus    Prisutdelning + Paus    Prisutdelning + Paus  
Gren 8     100m bröstsim flickor 12 år 
Gren 9     100m bröstsim pojkar 12 år 
Gren 10     100m frisim flickor 13 år 
Gren 11     100m frisim pojkar 13 år  

Prisutdelning Prisutdelning Prisutdelning  
Gren 12     100m frisim flickor 12 år 
Gren 13     100m frisim pojkar 12 år  

Prisutdelning Prisutdelning Prisutdelning  
Gren 14   4x 50m medley flickor 12-13 år 
Gren 15   4x 50m medley pojkar 12-13 år  

 
Pass 2 

Insim 14.00  Start 15.00 
Gren 16 4x 100m medley mixed 12-13 år 
Gren 17     400m frisim flickor 13 år 
Gren 18     400m frisim pojkar 13 år 
Gren 19     200m frisim flickor 12 år 
Gren 20     200m frisim pojkar 12 år 
Gren 21     100m fjärilsim flickor 13 år 
Gren 22     100m fjärilsim pojkar 13 år  

Prisutdelning + Paus    Prisutdelning + Paus    Prisutdelning + Paus 
Gren 23     100m fjärilsim flickor 12 år 
Gren 24     100m fjärilsim pojkar 12 år 
Gren 25     100m ryggsim flickor 13 år 
Gren 26     100m ryggsim pojkar 13 år  

Prisutdelning Prisutdelning Prisutdelning  
Gren 27     100m ryggsim flickor 12 år 
Gren 28     100m ryggsim pojkar 12 år  

Prisutdelning Prisutdelning Prisutdelning  
Gren 29   4x 50m frisim flickor 12-13 år 
Gren 30   4x 50m frisim pojkar 12-13 år  
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