
 
 

PM 1 
 Höstsimiaden den 27 november 2021 

 

TÄVLINGSPLATS  Osby Simhall, Osby 
25m x 6 banor, helautomatisk eltidtagning 

  Tävlingen kommer att finnas på livetiming.se  

 

PUBLIK  Ingen publik kommer att tillåtas under tävlingen. 

 

ALLMÄNT Då det har varit ett mycket stort antal anmälningar så måste vi 
alla hjälpas åt så vi kan genomföra tävlingen så smidigt som 
möjligt. 

 Simhallen rymmer inte alla simmare utan vi öppnar också upp 2 
rum precis bakom läktaren där simmare kan vara.  

Vi har en stor samlingslokal i källaren precis bredvid bassäng.  

 Så det finns plats för simmarna att uppehålla sig på mellan 
starterna utanför själva simhallsdelen. 

 Detta är en förutsättning för att vi ska få lov att genomföra 
tävlingen och vi ber därför att alla klubbar tänker på och 
respekterar detta. 

 Vi ber också om att försöka hålla nere antalet tränare och 
ledare. Ett riktmärke om 1 tränare per 10 simmare är bra att 
tänka på. 

 Vi kommer inte att ha en inmarsch för simmarna då antalet är 
för stort. 

 

 Viktigt att tänka på är att förmiddagens pass förväntas bli 4,5 
timme, så att alla kan förbereda sig på detta. 

 

HÄLSA Självklart så måste man stanna hemma om man är sjuk eller har 
symptom. 

 

FÖRSÄLJNING Kiosk finns under hela tävlingen. 

  

 

  



 
TÄVLINGSTIDER Insimmet delas upp i 2 grupper och är påbörjas därför tidigare en 

vad som står i inbjudan. 

  Eftermiddagens start är framflyttad 30 minuter. 

 

Lördag FM insim grupp 1 07:40 – 08:15 

 insim grupp 2 08:20 – 08:55 

start   09:00  

 

Lördag EM insim grupp 2 15:10 – 15:45 

 insim grupp 1 15:50 – 16:25 

start   16:30 
 

INSIMS-GRUPPER Grupp 1 

  Eslövs Simsällskap 

  Höganäs Simsällskap 

  Klippans Simsällskap 

  Kristianstad SLS 

  Landskrona Simsällskap 

  Osby Simsällskap 

  Ringsjö Simklubb 

  S71 

  Simklubben Hajen 

  Simsällskapet Delfin 

  Ängelholms Simsällskap 

   

  Grupp 2  
  Helsingborgs Simsällskap 

  Karlshamns Simklubb 

  Karlskrona Simsällskap 

  Ronneby Simsällskap 

  Simklubben Lödde 

  Simklubben Ran 

 

   

 

LEDARMÖTE Lördag kl. 08:10 uppe i OSS kansli.  
En tränare/ledare per klubb inbjudes att närvara på ledarmötet.  

Tävlingsledare: Agneta Edvinsson 

 

KLUBBFACK  Finns utanför OSS kansli.  
 

 



 
INFO Vid frågor rörande anmälningar samt efteranmälningar, 

kontakta kansliet@skanesim.se  
Vid frågor gällande strykningar eller övriga upplysningar, 
kontakta arrangören på daniel.johnson@osbysimsallskap.se 
0706-98 40 35. 

 

LEDARFIKA  Serveras under hela tävlingspassen utanför kansliet.  
 

 

TÄVLINGSKLASSER  A 12 år   B 11 år 

  C 10 år o yngre  

   

  Lagkapper 11–12 år & 10 år och yngre  

  

STRYKNINGAR  Skall göras senast kl. 18:00 kvällen före första tävlingsdag. 
Därefter senast 30 minuter efter avslutat pass.  
Strykningsappen skall användas.  

 

LAGKAPPER  Uppställningar skall vara inlämnade senast 60 minuter innan 
tävlingsstart. Ändring av lag får därefter inte ske.  

Appen skall användas för laguppställning. 
 

RESULTAT   Finns på Livetiming; 

http://www.livetiming.se/results.php?cid=6268 
 

PRISER   De 3 främsta i åldersklasserna 11år och 12 år erhåller pris i 
individuell gren och lagkapperna  
I åldersklassen 10 år o y upprättas ingen rangordnad 
resultatlista utan den kommer sorteras i bokstavsordning. 

  Priser skickas ut i efterhand. 

  Tyvärr kommer vi inte att hålla prisutdelning under tävlingen. 

 

FUNKTIONÄRER  Vi tar gärna emot funktionärer från gästande klubbar.  

Kontakta  tavling@osbysimsallskap.se   
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GRENORDNING HÖSTSIMIADEN  

 
 

Pass 1 (start 09:00)   Pass 2 (start 16:30) 
 
1. 4x50m frisim mix 10 år o y  17. 4x50m medley mixed 10 år o y 
2. 4x100m frisim mix 11–12 år  18. 4x100m medley mixed 11-12 år 

300 100 medley flickor 10 år o y  19. 200m frisim flickor 12 år 

301 100 medley pojkar 10 år o y  20. 200m frisim pojkar 12 år 

3. 100m medley flickor 11–12 år  21. 25m fjärilsim flickor 10 år o y 
4. 100m medley pojkar 11 – 12 år  22. 25m fjärilsim pojkar 10 år o y 

302 50m bröstsim flickor 10 år o y  23. 50m fjärilsim flickor 11–12 år 

303 50m bröstsim pojkar 10 år o y  24. 50m fjärilsim pojkar 11–12 år 

5. 50m bröstsim flickor 11 år  306 50 ryggsim flickor 10 år o y 
6. 50m bröstsim pojkar 11 år  307 50m ryggsim pojkar 10 år o y 
7. 100m bröstsim flickor 12år  25. 50m ryggsim flickor 11år 
8. 10m bröstsim pojkar 12 år  26. 50m ryggsim flickor 11år 

304 50m frisim flickor 10 år o y  27. 100m ryggsim flickor 12 år 
305 50m frisim pojkar 10 år o y  28. 100m ryggsim pojkar 12 år 

9. 50m frisim flickor 11 år  29. 4x50m frisim flickor 10 år o y 
10. 50m frisim pojkar 11 år  30. 4x50m frisim flickor 11–12 år 
11. 100m frisim flickor 12 år  31. 4x50m frisim pojkar 10 år o y 
12. 100m frisim pojkar 12 år  32. 4x50m frisim pojkar 11–12 år 
13. 4x50m medley flickor 10 år o y   
14. 4x50m medley flickor 11–12 år   
15. 4x50m medley pojkar 10 år o y   
16. 4x50m medley pojkar 11–12 år   

 

 


