
PM Speedo Swim Meet 2021 

Tävlingsplats:  Filborna Arena (25m) 

Filbornavägen 101A 

256 61 Helsingborg 

Datum:   2-3 oktober 2021.  

Tävlingstider:   Pass 1 & 3 Kl.09.00     

Pass 2 & 4 Kl.16.00 

Insim: Pass 1 & 3 Kl.07.45-08.45  *Entrém till simhallen öppnar kl.07.30 

 Pass 2 & 4 Kl.14.45-15-45 

Allmän viktig info: För deltagare i tävlingen (simmare, ledare och funktionärer) ska en hälsodeklaration lämnas 

per tävlingsdag. Denna ska lämnas in av ansvarig klubbledare till tävlingssekretariat innan 

tävlingsstart. Ett deltagande på årets Speedo Swim Meet sker på egen risk och med eget 

ansvar för sig själv och sin omgivning och att hålla avstånd. Endast ett heat i taget nere på 

startbryggan för att undvika trängsel. 

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

Strykningar:  För Pass 1 senast kl.10.00 fredag 1/10 (meddelas till Niklas på mejl: niklas@varbergssim.se ). 

För övriga pass senast 20min efter att föregående pass har avslutats.  

Startlistan: Publicerad på IC Control LiveTiming - Speedo Swim Meet 2021 

Resultat:  IC Control LiveTiming - Speedo Swim Meet 2021 

Mat: Ni som har beställt lunch: Maten serveras i Filbornaskolans matsal som ligger intill simhallen. 

Faktureras i efterhand. 

Omklädning: Sker i anvisade omklädningsrum, de två första på vänster sida i korridoren. Det är ont om skåp 

så vi vädjar till simmarna att dela skåp. Ta med eget hänglås, finns även att köpa i 

badshoppen. Vi ansvarar inte för förlorade saker 

Publik: Under tävlingarna bereds publik tillträde som kan uppvisa Covidpass eller PCR test (utskrivet 

eller via mobil). För minderårig publik (under 18) gäller föräldraansvar. Detta kommer att 

kontrolleras i publikentrén och det är entrévärdens "ok" som gäller. Arenans södra läktare, 

närmast publikentrén, kommer att vara reserverad för publik vilket innebär att maxantalet 

begränsas till 270 åskådare. Denna läktare är också en ”simmarfri” läktare. 

Funktionärer: Helsingborgs Sim önskar hjälp från gästande klubbar med funktionärer till Speedo Swim Meet. 

Maila namn och funktionärsnivå till vår funktionärsansvarige Andreas Jönsson 

andreas.jonsson@hssim.com  

Ansvarig tränare: Niklas Judell 073-546 99 69 

Anna Kvorning  
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