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2017 

 
14-15 oktober 
Vattnets Hus 

ÄNGELHOLM 
 

Arrangör: 
Ängelholms Simsällskap 

i samarbete med Skånes Simförbund	  



Ängelholms  Simsällskap  och  Skånes  Simförbund  har  nöjet  att  bjuda  in  
er  till  DM/JDM  2017  i  25  m  bassäng  

Tävlingsplats:   Vattnets	  Hus	  

Landshövdingevägen	  9	  	  
262	  52	  Ängelholm	  

	  

DM/JDM	  simmas	  på	  	  
8	  banor	  
Omega	  startpallar	  
Elektronisk	  tidtagning	  
Omega	  System	  
	  
	  

Tävlingstider:   	  
Lördag  den  14  oktober   Insim	  08.00	  –	  09.40	  

Insim	  14.30	  –	  15.45	  
Start	  10.00	  
Start	  16.00	  

Söndag  den  15  oktober   Insim	  08.00	  –	  09.45	  
Insim	  14.30	  –	  15.45	  

Start	  10.00	  
Start	  16.00	  

Tävlingsgrenar:   Grenordning	  finns	  på	  sidan	  4	  i	  denna	  PM.	  Heatbegränsning	  
sker	  till	  fem	  heat	  i	  varje	  gren.	  Finns	  det	  fler	  kvalade	  simmare	  
öppnar	  detta	  upp	  för	  fler	  heat.	  

	  

Efteranmälan:   Kan	  göras	  fram	  t.o.m.	  klockan	  12.00	  den	  11	  oktober	  via	  OCTO	  
anmälan.	  Gäller	  endast	  kvalad	  simmare	  i	  aktuell	  gren	  i	  mån	  av	  
plats.	  En	  extra	  avgift	  på	  100	  kronor	  per	  gren	  tillkommer.	  	  

Startlista:   Startlista	  kommer	  att	  publiceras	  på	  Livetiming	  senast	  den	  4	  
oktober:	  http://livetiming.se/index.php?cid=3430	  

Avanmälan/strykningar:   Skall	  ske	  senast	  20.00	  fredag	  kväll	  för	  första	  passet	  och	  
därefter	  senast	  ½	  timme	  efter	  avslutat	  föregående	  pass.	  

Lagkappsuppställningar:   Senast	  en	  timme	  före	  start	  till	  varje	  pass.	  

Heatlistor:   Publiceras	  på	  Livetiming	  senast	  21.00	  fredag	  kväll	  samt	  senast	  
1½	  timme	  efter	  avslutat	  pass	  inför	  nästkommande	  pass.	  
Pappersupplaga	  är	  tillgänglig	  senast	  1	  timme	  före	  start.	  	  

Ledarmöte:   Lördagen	  den	  14	  oktober	  kl.	  08.30	  på	  anvisad	  plats.	  
En	  ledare	  från	  respektive	  klubb	  inbjuds	  att	  närvara	  vid	  
ledarmötet.	  
	  

Invigning:   Invigning	  lördagen	  den	  14	  oktober	  09.45	  med	  nationalsång.	  



Resultatlistor:   Tävlingen	  kan	  följas	  på	  webben	  via	  
http://livetiming.se/index.php?cid=3430,	  resultat	  anslås	  i	  
simhallen,	  sänds	  till	  deltagande	  klubbar	  och	  rapporteras	  till	  
OCTO.	  

Priser:   De	  tre	  första	  simmarna	  från	  distriktet	  (Skåne-‐Blekinge)	  i	  varje	  
gren	  får	  pris.	  Prestationspris till bästa herre respektive dam 
enligt FINA:s poängtabell.	  

Prisutdelning:   Sker	  för	  gren	  1	  och	  2	  efter	  gren	  3,	  för	  gren	  3	  och	  4	  efter	  gren	  5,	  
o.s.v.	  (se	  tävlingsprogram	  på	  sidan	  4	  i	  denna	  PM).	  

Extralopp:   Erbjuds	  efter	  förmiddagspasset	  för	  100	  kr	  per	  start.	  1	  heat	  
damer	  och	  1	  heat	  herrar.	  Max	  200	  meter.	  Skall	  vara	  anmält	  
senast	  när	  respektive	  förmiddagspass	  startar.	  

Tävlingsledning:   Tävlingsledare:	  	   Max	  Andersson,	  0703-‐395696,	  
	   	   mr.maxandersson@gmail.com	  	  
	  
Biträdande	  tävlingsledare:	   Jonas	  Åström	  
Starter:	   	   Marcus	  Mineur	  
Starter:	   	   Ulf	  Tallinger	  

Speaker:   Pia	  Möller	  och	  Lasse	  Westholm	  

	  

Tävlingsansvarig:   Anders	  Stokholm,	  anders.stokholm@live.se,	  073-‐3362206	  

Övrigt:   Parkering	  och	  parkeringshus	  finns	  i	  närheten	  av	  badet.	  

Avsim	  sker	  i	  två	  undervisningsbassänger	  i	  anslutning	  till	  
tävlingsbassängen.	  

	  
	  

VÄLKOMNA!	  

	   	  



Tävlingsprogram  och  grenordning        
Lördag  den  14  oktober   	   Söndag  den  15  oktober  
Pass  1  –  start  kl .   10.00   Pass  3  –  start  kl .   10.00  

1 4X50m Medley Damer 24 4X50m Medley Herrar 

2 100m Frisim Herrar 25 100m Frisim Damer 

3 200m Frisim Damer 26 200m Frisim Herrar 

 Prisutdelning gren 1 och 2  Prisutdelning gren 24 och 25 

4 50m Bröstsim Herrar 27 50m Bröstsim Damer 

5 100m Bröstsim Damer 28 100m Bröstsim Herrar 

 Prisutdelning gren 3 och 4  Prisutdelning gren 26 och 27 

6 400m Medley Herrar 29 400m Medley Damer 

7 100m Fjärilsim Damer 30 100m Fjärilsim Herrar 

 Prisutdelning gren 5 och 6  Prisutdelning gren 28 och 29 

8 100m Ryggsim Herrar 31 100m Ryggsim Damer 

9 800m Frisim Herrar 32 1500m Frisim Damer 

 Prisutdelning gren 7 och 8  Prisutdelning gren 30 och 31 

10 50m Ryggsim Damer 33 50m Ryggsim Herrar 

11 100m Medley Herrar 34 100m Medley Damer 

 Prisutdelning gren 9, 10 och 11  Prisutdelning gren 32, 33 och 34 

12 4X200m Frisim Damer 35 4X200m Frisim Herrar 

 Prisutdelning gren 12  Prisutdelning gren 35 
	   	  
Pass  2  –  start  kl .   16.00   Pass  4  –  start  kl .   16.00  

13 4X50m Frisim Herrar 36 4X50m Frisim Damer 

14 200m Fjärilsim Herrar 37 200m Fjärilsim Damer 

15 200m Medley Damer 38 200m Medley Herrar 

 Prisutdelning gren 13 och 14  Prisutdelning gren 36 och 37 

16 400m Frisim Herrar 39 400m Frisim Damer 

17 50m Frisim Damer 40 50m Frisim Herrar 

 Prisutdelning gren 15 och 16  Prisutdelning gren 38 och 39 

18 200m Bröstsim Herrar 41 200m Bröstsim Damer 

19 800m Frisim Damer 42 1500m Frisim Herrar 

 Prisutdelning gren 17 och 18  Prisutdelning gren 40 och 41 

20 50m Fjärilsim Herrar 43 50m Fjärilsim Damer 

21 200m Ryggsim Damer 44 200m Ryggsim Herrar 

 Prisutdelning gren 19, 20 och 21  Prisutdelning gren 42, 43 och 44 

22 4X100m Frisim Herrar 45 4X100m Medley Damer 

23 4X100m Frisim Damer 46 4X100m Medley Herrar 

 Prisutdelning gren 22 och 23  Prisutdelning gren 45 och 46 



Parkeringsplatser  
 

	  


