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Vårsimiaden Final  
 

Jönköping 9-10 juni 2018 
 

Tävlingsplats: Rosenlundsbadet, Jönköping  

(50m bassäng) 

 

Arrangör: Jönköpings Simsällskap och Östsvenska Simförbundet 

 

Anmälan: Deltagarna är automatiskt anmälda från Vårsimiaden Distrikt enligt 

3 heat per gren på 50m, 100m, 200m samt 2 heat per gren på 

400m och i lagkapper. Anmälningsavgiften 60 kr för individuell 

start och 70 kr för lagstart. 

 

Avanmälan Deltagande föreningarna har möjlighet att avanmäla 

fram till 22/5: simmare utan kostnad fram till måndag 21 maj klockan 23:59 via 

tavling@jonkopingss.se .   

 

Avanmälan  Avanmälan sker senast 1 timme före tävlingspassets start.  

efter 22/5:  För sen inkommen avanmälan debiteras med 300 kr/start. 

 Avanmälan sker via Ic-Controls APP förutom för reserver som ska 

 avanmälas till tavling@jonkopingss.se .  
 

Middag 9/6: På lördag kväll är det en gemensam middag med underhållning för 

simiadendeltagarna.  Anmälan till denna middag görs senast 

måndag 21 maj till tavling@jonkopingss.se  

Kostnad 125 kr/deltagare. 

 

Tävlingsbyrån: Finns i sekretariatet 

 

Tävlingstider: Insim: Start: 

Lördag pass 1 08.30-09.45 10.00 

Lördag pass 2 14.30-15.45 16.00 

Söndag pass 3 07.30-08.45 09.00 

Söndag pass 4 13.30-14.45 15.00 

 

Möjlighet till insim/avsim kommer finnas på två banor i 

hoppbassängen (25m). 

 

Klubbfack: Klubbfacken finns i gången mellan sport och hoppbassängen. 

 

Ledarmöte: Ledarmöte hålls i spinningrummet ovanför läktaren lördagen den 

9/6 kl. 08.45.  

Klubbkuvert med förbeställda matbiljetter delas ut på ledarmötet.  
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Mat & logi Beställning och korrigering av mat och logibeställningen ska ske 

senast 28/5. Bokningarna mailas till tavling@jonkopingss.se  

  Samtliga mat- och logikostnader faktureras i efterhand.  

 

Mat: Frukost ingår på SCANDIC Hotel, RC Hotel och Prolympia. 

Frukost kan beställas på Villa Björkhagen för de som bor där. 

Lunch och Middag serveras på KFUM (500 meter från badet) 

Pris: 85 kr/måltid. 

 

Lunch och middag serveras på KFUM (ca 400 m från badet). 

Frukost serveras på respektive inkvarteringsställe.  

Frukost serveras från kl 07.30 lördag och 06.30 söndag.  

Lunch lördag 11/3 12.45-14.45  

Middag lördag 11/3 18.30-20.00  

Lunch söndag 12/3 11.30-13.30  

 

Logi: Vi kan erbjuda följande logialternativ: 

- SCANDIC Hotel Elmia (Bokas direkt med hotellet, 

elmia@scandichotels.com el tel 036-5854610 ange kod: JSS2018) 

Pris från: 830 kr/natt i dubbelrum 

- RC Hotel Dubbelrum från 895 kr/natt, Bokas direkt med hotellet. 

www.rchotel.se . UPPGE kod: DM/JDM2018  

- Stugby Villa Björkhagen (500 meter från badet) 

Pris från: 890 kr/natt 

- Madrassförläggning på skola Prolympia (700 meter från badet)  

Pris från: 125 kr/natt inkl frukost 

 

Prisutdelning:   Sker efter var fjärde gren till placering 1-3 individuellt och i lag 

  erhåller medalj. 

 

Startlista: Finns publicerad på Livetiming 

http://livetiming.se/index.php?cid=3931  

 

Resultat: Uppdateras löpande under tävlingar och sätts upp på olika platser 

runt om tävlingsarenan och på livetiming.se 

http://livetiming.se/index.php?cid=3931  

 

Upplysningar: För mer information se uppdateringar på 

http://livetiming.se/index.php?cid=3931  samt via 

tavling@jonkopingss.se eller telefon 036-172760. 

 

Övrigt: Hänglås behövs till klädskåpen i omklädningsrummen. 
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