
 
 
 
 
   

 
   

 

  

Inbjudan till 2013 års upplaga av           
Vårsimiaden  



  

 
 
 
 
 

 
 

SK Poseidon inbjuder härmed till årets Vårsimiad  
 

 
Tävlingsplats Högevallsbadet i Lund inomhus 25 m x 8 banor, dubbla eltider. 
 
Tävlingstid  Lördagen  den  4 maj  pass 1 start 09.00 
  Lördagen  den  4 maj  pass 2 start 15.00 
  Söndagen den  5 maj  pass 3 start 10.00 
  Söndagen den  5 maj  pass 4 start 15.00 
 
Insimning  1 timme före respektive pass start. 
 
Kvalning De 24 bästa simmarna från distrikttävlingarnas individuella 

grenar + 3 reserver samt de 16 bästa lagen från distriktens 
lagkapsgrenar + 3 reservlag. 
Distrikttävlingarna går 20-21 april i Höganäs, Staffanstorp och 
Vellinge. 

 
Åldersklasser 13 år -00, 12 år -01, 11 år -02 samt 10 år o yngre -03 o senare. 
 
Anmälan Sker genom att resultatfilerna [RE-fil] skickas in med e-post till 

andrus@skposeidon.se från respektive distrikt efter varje pass. 
Efter att alla anmälningarna är inne per pass publiceras startlistan 
samt skickas ut till distrikten. 

   
Startavgift [10 kr/start i regionstävlingarna skickas vidare till arrangören 

av Regionfinalen från respektive distriktarrangör.] 
 
Startlista Startlista kommer att finnas på Live Timing, webbsidan 

www.skposeidon.se, Skånesims webbsida samt e-postas till 
klubbarna senast 25 april. 
 
Uppdateringar av startlistan kommer att ske kontinuerligt 
när det kommer in strykningar före tävlingen och publiceras då 
på Live Timing och Poseidons hemsida. 
 
Även strykningslistor, lagblanketter etc. kommer att skickas 
ut med e-post i god tid innan tävlingsdagarna för att 
möjliggöra anmälningar/ändringar/strykningar i förväg.  
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Extralopp Extralopp enbart efter pass 1 och 3 om de är kortare än 3 timmar 

och 30 minuter. Önskemål om eventuella extralopp tas upp på 
ledarmötet. Kostnad för extralopp är 100 kr/start.  
 

Laguppställningar Laguppställningar skall lämnas på av Poseidon tillhandahållen 
blankett till tävlingssekretariatet absolut senast 1 timme 
före respektive pass början. 
 
Förening, som har kvalificerat mer än ett lag till final, har rätt 
att byta inom lagen. Dock får ingen simmare vara med, som 
ingått i ett lag vilket blev diskat i distriktsfinalen 
 
För lagkappssimmare som är anmälda till annan gren i 
Vårsimiaden skall simmarens ID-nummer i tävlingen 
användas.  
OBS licensnumret för simmare skall anges om simmaren 
ej tidigare är anmäld!  
[Varje klubb bör hämta alla sina simmares licensnummer från 
OCTO innan tävlingen]. 
 
Laganmälan kan med fördel e-postas till 
anmalan@skposeidon.se senast fredagen den 3 maj  
kl. 18.00. Under tävlingen tar sekretariatet gärna emot 
laganmälningar till senare pass i god tid innan.  

 
Strykningar Ska vara Poseidon tillhanda senast torsdagen den 2 maj 

klockan 18.00 på e-post anmalan@skposeidon.se.  
 
Anmäl med fördel strykningar i förväg efterhand med e-post 
så vi har chans att meddela reserver och slipper tomma banor 
i finalen. 
 
Denna rutin är för att ge reserverna en chans att få 
meddelande i tid i fall de kommer med. 
 

Pauser Det blir 15 minuters pauser mitt i passen [efter grenarna 6, 
20, 34 och 46] samt 5 minuters pauser innan lagkapperna. 
 
Som vanligt i Lund serveras tränarfika under de långa 
pauserna. Den kommer att finnas utanför sekretariatet. 

 
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=1394 
 
Klubbarna får också resultaten med e-post efter tävlingen. 

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

lagkappslagen utdelas från Skåne Sim. 
 
Prisutdelning sker först efter 4:e grenen i varje pass och sedan 
med 2 grenars förskjutning resten av passet. 
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Tidtagningssystem Vi har dubbla Omega/ARES-tidtagningssystem. 

De vanliga tidtagningsplattorna som ger 50-meterstider 
kommer att användas. Reaktionstider kommer att visas. 
 
Vid 25 meters sträckor sker målgång i bortre bassängändan 
mot tidtagningsplattorna där om ingen annat anges. 

 
 
Inbjudna klubbar Alla med kvalade simmare/lag från distrikttävlingarna. 
 
 
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 en heatlista per tävlingspass i respektive 
fack. Klubbarna kan erhålla fler vid behov. 
Försäljning av heatlistor till publiken kommer att ske. 

 
 
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 

en 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. 

 
 
Ledarmöte Kommer att hållas 15 minuter innan insim på både på 

lördagen och söndagen. Platsen blir på 2:a våningen vid 
läktaringången. 
 
En ledare från varje klubb skall närvara.  
Tid och plats meddelas också vid ankomst till insim.  

 
 
Tröjor Finns till försäljning på  www.badgrejor.se  så länge lagret 

räcker. Måste betalas på nätet!! Hämtas ut i shopen på 
tävlingsdagarna.  
Annars får man chansa att det finns kvar några på 
tävlingsdagarna. 
 
Det är en Cool & Dry Functional Tee i grafitgrå med rött tryck. 
Storlekar : 140, 160, S,M,L 
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Parkering I parkeringshuset ”Arena Park”. Infarten är från Ringvägen och 

Stattenavägen.  
Det kostar för närvarande 10 kr/timme dagtid.  

 
Ingång Den gamla huvudingången i badets norra del mellan badet och 

idrotshallen som nu är ombyggd. 
 
Omklädning De nya omklädningsrummen ska användas. De ligger på andra 

våningen ovanför den nya 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 i entrékassan. Ett armband per simmare 

delas ut, medföljande får samsas om samma skåp som 
simmarna. 
För förlorat armband vill badet ha ersättning. 

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

Poseidons shop i klubblokalerna med ingång från foajén. 
 
Lunch Vi erbjuder lunch på det nyöppnade caféet som finns på 

Högevallsbadet. 
Kostnaden är för lunch 70 kr inklusive dricka mm. 
 
Ingen förhandsbeställning behövs, det är bara att ställa sig i 
kön. 
 

Serveringar/kiosk Caféet på Högevall är nu öppet. Det nås från foajén vid ingången 
till badet. 
 
Precis söder om badet vid parkeringshuset finns även 
Stadsparkscaféet som 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]  
070 – 595 48 88 [Thorbjörn Holmberg - funktionärsansvarig] 
070 – 240 60 26 [Arne Davidsson- tävlingsledare] 
 

 
 
Kontakt/frågor Via e-post till  andrus@skposeidon.se 

telefon 070-249 11 53 
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Sponsorer 
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http://www.arenainternational.com/
http://www.lokalbladet.nu/pdfer/dsv.pdf
http://www.ebertoysab.se/
javascript:Link_Window=window.open('http://www.lundsenergi.se/');Link_Window.focus();
javascript:Link_Window=window.open('http://www.gulwatches.com/');Link_Window.focus();
javascript:Link_Window=window.open('http://www.tetrapak.com');Link_Window.focus();


Grenordning Vårsimiaden 
Regionsfinal 2013 

 

Lördagen 4 maj 
 

Pass 1 
Insim 08.00  Start 09.00 

 
Gren 1     200m medley flickor 13 år 
Gren 2     200m  medley pojkar 13 år 
Gren 3     200m medley flickor 12 år 
Gren 4     200m  medley pojkar 12 år 
Gren 5     100m bröstsim flickor 13 år 
Gren 6     100m bröstsim pojkar 13 år 
PAUS  PAUS  PAUS 
Gren 7     100m bröstsim flickor 12 år 
Gren 8     100m bröstsim pojkar 12 år 
Gren 9     100m frisim flickor 13 år 
Gren 10     100m frisim pojkar 13 år 
Gren 11     100m frisim flickor 12 år 
Gren 12     100m frisim pojkar 12 år 
Gren 13 4x 100m medley flickor 12-13 år 
Gren 14 4x 100m medley pojkar 12-13 år 
 

 
Pass 2 

Insim 14.00  Start 15.00 
 

Gren 15     400m frisim flickor 13 år 
Gren 16     400m frisim pojkar 13 år 
Gren 17     200m frisim flickor 12 år 
Gren 18     200m frisim pojkar 12 år 
Gren 19     100m fjärilsim flickor 13 år 
Gren 20     100m fjärilsim pojkar 13 år 
PAUS  PAUS  PAUS 
Gren 21       50m fjärilsim flickor 12 år 
Gren 22       50m fjärilsim pojkar 12 år 
Gren 23     100m ryggsim flickor 13 år 
Gren 24     100m ryggsim pojkar 13 år 
Gren 25     100m ryggsim flickor 12 år 
Gren 26     100m ryggsim pojkar 12 år 
Gren 27 4x 100m frisim flickor 12-13 år 
Gren 28 4x 100m frisim pojkar 12-13 år 
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Grenordning Vårsimiaden 
 Regionsfinal 2013

 
Söndagen 5 maj 

 
Pass 3 

Insim 09.00  Start 10.00 
 

Gren 29      25m fjärilsim flickor 10 år o yngre 
Gren 30      25m  fjärilsim pojkar 10 år o yngre 
Gren 31      50m fjärilsim flickor 11 år 
Gren 32      50m fjärilsim pojkar 11 år 
Gren 33      50m bröstsim flickor 10 år o yngre 
Gren 34      50m  bröstsim pojkar 10 år o yngre 
PAUS  PAUS  PAUS 
Gren 35    100m  bröstsim flickor 11 år 
Gren 36    100m  bröstsim pojkar 11 år 
Gren 37      50m frisim flickor 10 år o yngre 
Gren 38      50m  frisim pojkar 10 år o yngre 
Gren 39    100m  frisim flickor 11 år 
Gren 40    100m  frisim pojkar 11 år 
Gren 41 4x  50m medley flickor 11 år o yngre 
Gren 42 4x  50m medley pojkar 11 år o yngre 

 
 

Pass 4 
Insim 14.00  Start 15.00 

 
Gren 43    100m medley flickor 10 år o yngre 
Gren 44    100m medley pojkar 10 år o yngre 
Gren 45    100m medley flickor 11 år 
Gren 46    100m medley pojkar 11 år 
PAUS  PAUS  PAUS 
Gren 47      50m ryggsim flickor 10 år o yngre 
Gren 48      50m  ryggsim pojkar 10 år o yngre 
Gren 49    100m  ryggsim flickor 11 år 
Gren 50    100m  ryggsim pojkar 11 år 
Gren 51 4x  50m frisim flickor 11 år o yngre 
Gren 52 4x  50m frisim pojkar 11 år o yngre 
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