
PM - Sum-Sim Riksfinal 
14-16 december 2018

Spårvägen Simförening och Svenska Simförbundet hälsar er varmt 
välkomna till Sum-Sim Riksfinal i Stockholm och Eriksdalsbadet den 

14-16 december 2018.

Tävlingsplats Eriksdalsbadet, Hammarby Slussväg 20, 118 60 Stockholm, 25 m,  

8 banor 

Hemsida Sum-Sim Riksfinal 2018 hemsida: https://sumsim2018.sparvagensim.se/ 

Tävlingstider Pass Dag Start Insim 

1 fredag 14 december kl. 18.00 kl. 12.00 – 17.30 

2 lördag 15 december kl. 09.00 kl. 07.45 – 08.45 

3 lördag 15 december kl. 16.00 kl. 14.30 – 15.45 

4 söndag 16 december kl. 09.00 kl. 07.45 – 08.45 

5 söndag 16 december kl. 16.00 kl. 14.30 – 15.45 

Tävlingsledning Peter Häggblad, tävlingsledare tel 070-2160035, 
e-post: haggblad.peter@gmail.com

Tom Sandgren, bitr. tävlingsledare 

Mikael Gustafsson, starter 

Anders Wiman, starter 

Avanmälan Avanmälan görs via IC Controls tränarapp. 

Avanmälan kan även göras 
till kenneth.magnusson@svensksimidrott fram till torsdag 13 
december kl. 12.00. Därefter görs avanmälan till tävlingsbyrån. 

Avanmälan till pass 1 ska göras senast fredag 14 december kl. 
12.00. 

Avanmälan till pass 2-5 ska göras senast 30 minuter efter 
föregående pass har avslutats. 

Kom ihåg att även avanmäla reserver som inte kan delta. 

Vid försent inlämnad eller utebliven avanmälan (DNS) tas en avgift på  
300 kr/individuell start och 400 kr/lag start (se § 305 i SSF:s stadgar och 
tävlingsbestämmelser). Läkarintyg undantar inte förseningsavgiften. 
Avgiften faktureras efter tävlingens slut. 

Avsimning Avsimning sker i 50 m-bassängen på anvisade banor. 
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Barnpassning Se Publik 

Biljetter Se Publik 

Callroom Är beläget bakom hopptornet, med ingång från båda kortsidorna.  

Cafeteria Försäljning av fika finns direkt till vänster om entrén. 

Deltagarentré Entré för deltagare, ledare, funktionärer och publik sker via 
huvudentrén. 

Deltagar- och 

ledarkort 

Alla simmare (även lagkappsimmare som inte simmar individuellt) och 
ledare ska ha ackreditering till Sum-Sim Riksfinalen för att kunna delta. 
Varje ackreditering kostar 100 kr/aktiv och ledare, dock högst 1 
ledarackreditering per påbörjat fyrtal simmare. Ledarackrediteringar 
utöver detta kostar 400 kr/st. Ackreditering ska beställas senast 
söndagen den 2 december. Om du inte har anmält ackreditering så gör 
det här. Avgiften faktureras i efterhand. Observera att individuellt 
inkvalade simmares namn tas ut från tävlingsdatabasen. 

 Deltagarkorten, som är personliga för aktiva och ledare, delas ut i 
tävlingsbyrån vid ankomst. Korten skall bäras väl synliga under hela 
tävlingen. 

Extralopp Arrangeras efter pass 2 och 4. Max 3 dam- respektive herrheat (först till 
kvarn gäller) om högst 200 m distanser. Anmälan görs i tävlingsbyrån 
senast 1 timme innan passets start. Avgiften är 300 kr/start som 
faktureras efter tävlingens slut. 

Flaggor Klubbflaggor lämnas i entrén vid ankomst och kommer att hängas upp 
av arrangören. Ange vid avlämningen när ni kommer att åka från 
tävlingen det vill säga när ni vill hämta ut den igen. 

Funktionärer Se separat funktionärs-PM. 

Garderob Se Publik 

Grenordning Se separat sida. 

Heatlistor Varje klubb hämtar heatlistor i tävlingsbyrån på övre plan (stora 
konferensen). Heatlistor kommer att anslås i anslutning till bassängen. 
Heatlistor kommer även att finnas till försäljning. 

Incheckning Sker vid ankomst, i tävlingsbyrån på övre plan (stora konferensen). 

Information Angående anmälningar och startlistan: 
SSF: Kenneth Magnusson, tel. 010-476 53 09 
e-post kenneth.magnusson@svensksimidrott.se 

Övrig information och frågor: 
Innan tävling: Spårvägen Simförening 
e-post sum-sim18@sparvagensim.se 
hemsida  https://sumsim2018.sparvagensim.se/ 

Under tävling: Tävlingsbyrån i stora konferensen. 

Inmarscher Samling sker i callroom bakom hopptornet. Upprop och uppställning 
kommer att göras samtidigt som heatet före går in. 

Alla heat har separat inmarsch.  

Insim Se Tävlingstider 
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Invigning Invigningen äger rum på fredagen kl. 17.45. Vi ber alla deltagande 
klubbar att utse en representant iförd klubbkläder som samlas för 
defilering fredag kl. 17.30 i callroom. 

Kontaktinformation För att kunna nå ansvariga från respektive förening på ett snabbt och
smidigt sätt är det viktigt att ni anmäler en ansvarig kontaktperson via 
bokningslänken för ackrediteringarna. Kontaktuppgifterna kommer 
stämmas av vid incheckning i tävlingsbyrån.   

Kvarglömt Kvarglömda saker samlas ihop efter varje avslutat pass och läggs i 
tävlingsbyrån. Kvarglömda saker kan även finnas även i Eriksdalsbadets 
huvudentré. 

Lagkappssimmare Se Deltagar- och ledarkort 

Laguppställning Via IC-Controls tränarapp senast en timme innan första start för 
respektive pass. Vid för sent inkommen laguppställning uttas en avgift 
på 400 kr/lag som faktureras i efterhand. 

Ledarfika Serveras i stora konferensen på övre plan. 

Ledarmöte Tävlingsledningen kallar en representant från varje förening till 
ledarmöte fredagen 14 december kl. 16.00. Ledarmötet hålls i stora 
konferensen på entréplan. 

LiveTimning Tävlingen kan följas via http://www.livetiming.se där också startlistor, 
resultat och övriga handlingar publiceras. 

Läktare Läktaren kommer att vara märkt med skyltar för deltagare respektive 
publik. 

Massage Utrymme för massagebänkar kommer att finnas vid 
avsimningsbassängen (50m). 

Mat Serveras i Eriksdalsbadets cafeteria i badets entréplan 

Tider och meny: 
Fredag middag: kl. 18.00-20.00 – Köttbullar, sås, potatis och lingon samt 
dessertyoghurt 
Lördag lunch kl.11.00-13.00 – Kycklinggryta med ris 
Lördag middag: kl.17.30-20.00 – Korv Stroganoff med ris samt 
pannacotta 
Söndag lunch kl. 11.00-13.00 – Chili con carne med ris 
Bröd, smör, måltidsdyck och sallad ingår i samtliga måltider. 

Beställda matbiljetter finns i incheckningspåsen. Om ni behöver justera 
antalet tar ni det med tävlingsbyrån.  

Mat inför hemresa Det finns möjlighet att beställa mat inför hemresan. Beställning ska göras 
senast 13 december läs mer och beställ här 

Medicinsk personal Tävlingsläkare kommer finnas på plats under varje pass. Kontakt med 
tävlingsläkaren tas via tävlingsbyrån.  

Omklädning Föreningsomklädningsrummen som  kommer vara uppmärkta. 

Parkering Begränsat med parkering finns i anslutning till badet, vid 
badmintonhallen. 
Observera att det är olika parkeringsbolag på respektive sida av vägen. 

Prisutdelning Sker i block, se grenordningen. Samling inför prisutdelning sker i 
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callroom. 

Publik Publikentre sker via huvudentrén 
Öppettider: 
Fredag: kl 16.30 
Lördag kl. 07.45 samt 14.30 
Söndag kl. 07.45 samt 14.30 

Biljetter  
Seriebiljetter och passbiljetter kan förbeställas senast 7 december via 
e-post till sum-sim18@sparvagensim.se. Ange namn, e-postadress och

hur många biljetter av varje kategori ni önskar köpa. Platserna är
onumrerade. Betalning görs i entrén när ni hämtar ut biljetterna.

Erbjudande: Boka 1-50 numrerade platser om ni vill sitta 
tillsammans. Avgift för det är 200 kr/bokning och pass. Anmälan 
görs i entrén senast vid föregående pass slut.  

Biljetter kan även köpas i publikentrén. Betalning kan göras med 
kort eller med swish. 

Seriebiljett vuxen 400 kr, 9-17 år 200 kr. Barn upp till och med 8 år 
går in gratis i vuxet sällskap. 
Passbiljett: vuxen 100 kr, 9-17 år 50 kr, 0-8 år gratis i vuxet sällskap. 

Garderob för kläder finns till höger om entrén. 

Barnpassning/lekrum finns en trappa upp från entréplan,  se detaljerad 
information. 

Ta simborarmärket. Lördag kl. 13.00-15.00 finns möjlighet att simma för 
timborgarmärket i tävlingsbassängen.  

Regionresultat Finns på www.livetiming.se samt här. 

Reserver Listan med reserver kommer att fyllas på vid strykningar som gjorts 
innan torsdag 7/12 kl. 12.00. Därefter låses reservlistan och endast de 
reserver som är upptagna i startlistan kan bli aktuella vid avanmälningar 
som görs efter det klockslaget. Kom ihåg att även avanmäla 
reserver som inte kan delta. Startlistan uppdateras fortlöpande på 
Livetiming varefter avanmälningar kommer in. 

Resultat Alla resultat anslås utanför tävlingsbyrån samt finns på 
www.livetiming.se 

Ryggsim Plattform för ryggsimsstart kommer att användas. Det är frivilligt om man 
vill använda plattformen. Simmare som inte vill använda den meddelar 
det till tidtagaren som då tar bort plattformen. 

Strykningar Stryknngar och sena strykningar, se Avanmälan 
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Tävlingsbyrå 

Väskförvaring 

Äventyrsbadet/ 

Gymmet  

Överdragskläder 

Tävlingsbyrån finns i stora konferensen på entréplan. Här finns heatlistor, 
resultatlistor samt anmälan till extralopp m.m.  
Öppettider: 
fredag kl. 12.00 – 30 min efter passets slut 
lördag kl. 07.45 – 30 min efter passets slut,  
lördag kl. 14.30 – 30 min efter passets slut 
söndag kl. 07.45 – 30 min efter passets slut 
söndag kl. 14.30 – 30 min efter passets slut 

Bevakat utrymme för väskförvaring kommer att finnas innanför entrén på 
avresedagen. 

Inga deltagare eller publik får vistas i äventyrsdelen, bubbelpoolerna eller 
i gymmet. 

Överdragskläder hämtas efter avslutat lopp i omklädning 3. 

Lycka till och varmt välkomna till Stockholm 
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