
 
  

 

 

 

Ludvika Simsällskap & Mellansvenska Simförbundet hälsar 

aktiva och ledare välkomna till Höstsimiaden 2014.  

Inför tävlingen ber vi Er ta del av följande: 

 
Tävlingsplats:  Sporthallen, Tingshusgatan 18 i Ludvika. 25 meter x 6 banor.    KARTA 
Datum:  Söndag den 23 november 2014. 
 
Tävlingstider:  Pass 1 – start 10.00 – ca 13.00 Insim: 09.00 – 09.50 
  Pass 2 – start 16.00 – ca 19.00  15.00 – 15.50 

 

Spurtbana:  Bana 1 används som spurtbana under insimmets sista 20 minuter. 
 
Avbad:  Sker i undervisningsbassängen. 
 
Omklädning:  Medtag hänglås till klädskåp i omklädningsrummen. Tänk på stöldrisken! 
 
Strykningar:   Strykningar skickas per mejl till tavling@ludvikasimsallskap.se fram till lördag den  
  22 november kl 18.00. Senare strykningar skall göras skriftligt på avsedd blankett – 
   LSS Strykningslista och ska vara tävlingssekretariatet tillhanda senast 1 timme innan 

varje pass startar. 
 
Efteranmälan:  Efteranmälan registreras i OCTO senast Torsdag den 21 November  Klockan 12.00. Inget 

annat sätt att efteranmäla på är möjligt. Efteranmälda simmare seedas in efter 
anmälningstid. 

 
Laguppställning: Använd LSS Lagblankett för Höstsimiaden. Laguppställning skall lämnas in senast en 

timme innan varje pass startar. 
 
Tekniskt möte: Tävlingsledare vill träffa en representant för varje klubb. Mötet kommer att hållas i 

konferensrummet till vänster ute i korridoren bakom startpallarna. Tiden för mötet är 
ungefär kl 09.15 – aviseras i högtalarna. 

 
Klubbfack:  Finns vid fikabordet med heatlistor samt fikabiljetter till tränare.  
  (Strykningslistor samt lagblanketter finns i postfack vid sekretariatet). 

 

 
 
 
 
 
Startlista:  Finns att hämta på vår hemsida www.ludvikasimsallskap.se. Löpande uppdateringar av 

strykningar kommer att ske mot LiveTiming in till tävlingens start. 

http://www.ludvika.se/upplevagora/sporthallen/badaochsimma.4.55e94f9a1284469542880007309.html
http://maps.google.se/maps/place?q=sporthallen,+ludvika&hl=sv&cid=361852368025103260
mailto:tavling@ludvikasimsallskap.se
http://www.ludvikasimsallskap.se/Tavlingar/Egna%20arrangemang/Blanketter/Strykningslista.pdf
http://www.ludvikasimsallskap.se/Tavlingar/Egna%20arrangemang/Blanketter/Hostsimiaden_2011-Anmalan_av_lag.pdf
http://www.ludvikasimsallskap.se/
http://www.livetiming.se/index.php?cid=816


 
  

 

 

 

 
Heatlistor:  Lämnas till respektive klubbs tränare samt anslås i korridoren bakom startpallarna. 

Kommer även att finnas till försäljning i simhallen (vid fikaförsäljningen) för 10 kr per st. 
 
LiveTiming:  Tävlingen går på LiveTiming och du följer den här >>> 
 
Resultatlistor:  Resultaten anslås löpande på glasväggen i korridor utanför simhallen (bakom startpallarna). 

Resultaten finns även på LiveTiming. Kompletta resultatlistor kommer att finnas på LSS 
hemsida samt mejlas även ut till samtliga deltagande klubbar.  

 
Prisutdelning:  Prisutdelning gren 1-6 efter gren 6. 
  Prisutdelning gren 7-13 efter gren 13. 
  Prisutdelning gren 14-17 efter gren 17. (Skjuts eventuellt upp till efter lunchuppehåll). 
  Prisutdelning gren 18-23 efter gren 23. 
  Prisutdelning gren 24-30 efter gren 30. 
  Prisutdelning gren 31-34 efter gren 34. 
 
Priser:  Medaljer till 1:an, 2:an och 3:an i samtliga klasser individuellt och i lagkapper. 
 
Försäljning:  Enklare fika i form av smörgåsar, bröd, kaffe och dryck kommer att finnas att köpa i 

direkt anslutning till simhallen. 
 
Parkering:  Vid parkering direkt utanför Sporthallen krävs P-skiva. I övrigt finns bra parkerings-

möjligheter även på sidan om samt bakom Sporthallen.  
 
Mat & Logi:  Enklare lunch finns att köpa i Sporthallens Cafeteria. För de som beställt lunch 

återkommer vi med mer info. 
  Många alternativ finns för bra logi, information om detta hittar du här:   MAT LOGI 
 
Kontakt:  tavling@ludvikasimsallskap.se 
 

Information:  Titti Campalto, tfn 070 – 544 13 15. 
 

 

VÄLKOMNA TILL EN FARTFYLLD TÄVLING! 
LUDVIKA SIMSÄLLSKAP

 

http://www.livetiming.se/index.php?cid=2003
http://www.ludvikasimsallskap.se/Foreningsinfo/Restauranger%20i%20Ludvika.html
http://www.ludvikasimsallskap.se/Foreningsinfo/Boende%20i%20Ludvika.html
mailto:tavling@ludvikasimsallskap.se

