
PM DM/JDM 2021 

Tävlingsplats:  Skövde Arena (8st 25m banor) 

Datum:   23-24 oktober 2021.  

Tävlingstider:   Pass 1 Kl.10.00 (insim kl.08.30-09.45)    

Pass 2 Kl.15.30 (insim kl.14.15-15.15) 

 Pass 3 Kl.09.00 (insim kl.07.30-08.45) 

 Pass 4 kl.14.30 (insim kl.13.15-14.15)   

Info insim: Pass 1 och 3 i Motionsbassängen 

Pass 2 och 4 i Tävlingsbassängen 

Avsimning: Sker i gamla 25m bassängen på anvisade 3 banor. 

Strykningar:  För Pass 1 senast kl.12.00 fredag 22/10 (meddelas till Niklas på mejl: niklas@varbergssim.se ). 

Till dag 2 senast lördagen den 23/10 kl. 18.00. Till eftermiddagspassen, innan 

förmiddagspassens slut. Vid för sen avanmälan liksom vid tomma banor utgår en avgift på 100 

kr. Faktureras i efterhand. 

Startlistan: Publicerad på IC Control LiveTiming - DM/JDM 25m VSSF 2021 

Resultat:  IC Control LiveTiming - DM/JDM 25m VSSF 2021 

Mat: Maten hämtas ut av ledare/ tränare från respektive klubb på anvisad plats. 

Omklädning/dusch: Damer byter om i omklädningsrum Hall C, samt rehab. Herrar i flexrum i ordinarie omklädning. 

Armband till herrarna kvitteras ut av respektive ledare. Anvisning sker på plats, samt skyltar 

kommer att finnas. 

Områden/ytor: På grund av rådande smittorisk gällande covid-19 ska samtliga deltagare, funktionärer och 

ledare endast vistas i de lokaler som disponeras av oss i Arena Skövde Bad. Detta är de ytor 

som är tillträdesbegränsad från övrig verksamhet på Arena Skövde; Omklädningsrum flex, 

Motionsbassäng, rehab och träningsbassäng. Vi går från omklädningsrum till Motionsbassäng 

och Tävlingsbassäng i stråk och passager. Vi uppehåller oss inte i stråk och passager, endast till 

för förflyttning. 

Priser: Priser delas ut till respektive tränare efter avslutat pass. 

Publik: Utan publik. 

Övrigt: För att undvika smittspridning av covid-19 är det extra viktigt att man kommer frisk och inte 

uppvisar några symptom. Vi hjälps åt att hålla avstånd och ser till att vi tillsammans kan 

genomföra tävlingen på ett säkert sätt. 

Ansvarig tränare: Niklas Judell 073-546 99 69  
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