
PM ÅSS Race 2021 

Tävlingsplats:  Ulricehamns sim & sporthall (Tre Rosors väg 2), 6 banor.  

Varje klubb kommer att få ett eget område i sporthallen som  

ligger i direkt anslutning till bassängen. 

Datum:   2 oktober 2021.  

Tävlingstider:   Pass 1. Start 09.30     

Pass 2. Startar 60-90min efter pass 1 slutat. 

Insim: Insim kommer att vara uppdelat i 4 olika 15minuters pass på morgonen. Vi ber er vänligen 

respektera gällande tider och inte komma in till simhallen tidigare än nödvändigt. Det är dock 

OK att komma tidigare till anläggningen och installera sig i sin hemmahamn. Alla 

hemmahamnar är i sporthallen som ligger i direkt anslutning till simhallen.  

 Insim till pass 1  

08:00-08:15 Elfsborg  

08:15-08:30 Falköping, ÅSS, SK70, Skövde  

08:30-08:45 Simklubben Alingsås, Alingsås SLS, Anderstorp, Varberg  

08:45-09:00 S02, Karlsborg, Skene 

 Insim till pass 2  

Startar 10min efter pass 1 slutar. Pågår till 10min innan pass 2 börjar. Valfri tid. 

Framslussning/Heat/start: Vi kommer att ha två Callroom eftersom alla simmare behöver slussas ifrån sporthallen där 

hemmahamnen är, in till simhallen för att hamna i rätt heat. Det första Callroomet är i 

sporthallen där funktionärer ropar upp simmarens namn och klubb i mikrofon och man ska 

samlas i ena hörnet av sporthallen. Sedan kommer det vara något stop på vägen fram innan 

man kommer fram till respektive startpall. Det är funktionärer hela vägen fram som lotsar 

simmarna rätt. Det är viktigt för tränare/ledare i sporthallen att förbereda sina simmare på att 

inslussningen tar ca 5minuter. Alla simmare ska vara redo för samling ca 10minuter innan sitt 

heat. All information om hur slussningen går till tas via mikrofonen innan tävlingen startar. På 

tränarmötet kommer vi även förklara hur slussningen fungerar. Efter avslutat heat kommer 

simmarna att gå tillbaka till sina egna hemmahamnar via omklädningsrummen så det blir ett 

jämnt flöde. 

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

För Pass 2 senast lördag kl.10.00, till ansvarig tränare på plats.  

Startlistan: Publicerad på IC Control LiveTiming - ÅSS Race 2021 

Resultat:  IC Control LiveTiming - ÅSS Race 2021 

Hemmahamn: Varje klubb får en hemmahamn i sporthallen som ligger i direkt anslutning till simhallen, 

hänvisning till hemmahamn sker i simhallens entré. När ni inte tävlar ber vi er vänligen att 

befinna er i era hemmahamnar eller utomhus. Ta gärna med er aktivitetssaker så som kortlek, 

hopprep och boll. Viss publik tillåts på anvisad plats vid bassängen. Funktionärer, simmare i 

aktuella heat, samt 1-2st tränare per klubb tillåts i simhallen. 

Medaljer: Individuella medaljer delas ut till de tre främsta simmarna inom varje åldersklass. Medaljerna 

delas ut klubbvis efter avslutat pass. 

Publik: Tävlingen genomförs utan någon större publik. Intill bassängen kommer vi att tillåta simmare i 

aktuella heat och några ledare per klubb.  

Totalt 60st publikkort kommer att delas ut till klubbarna vid ankomst. Antal kort som varje 

klubb tilldelas bestäms procentuellt av antalet tävlande barn som klubben anmält. T ex 

kommer en klubb med många deltagare att tilldelas fler publikkort än en klubb med färre 

tävlande medlemmar. När man går in i hallen som publik måste man visa upp ett publikkort 

och när man tittat färdigt lämnar man sitt kort vidare till nästa klubbmedlem som vill vara på 

plats i simhallen som publik. 

mailto:niklas@varbergssim.se
http://livetiming.se/program.php?cid=5831&session=0&all=1
http://livetiming.se/results.php?cid=5831


Omklädning:  Klubbarna tilldelas egna omklädningsrum eller del av omklädningsrum.  

Parkering:  Finns vid simmahllen, samt vid Tingsholmsgymnasiet. 

MAT: Gästande klubbar erbjuds att beställa lunch. Det som erbjuds är lasagne eller vegetarisk 

lasagne för 85kr. Bröd, sallad och dricka ingår. Det går även att beställa allergianpassad lunch. 

Beställningar görs till: niklas@varbergssim.se  senast söndag 26/9. Vi ber er notera att vi inte 

har några sittmöjligheter i samband med matutdelningen. Maten äts på valfritt ställe 

utomhus, alternativt i hemmahamnen. 

Funktionärer: Funktionärshjälp mottages tacksamt. Meddela oss om du ställer upp via mail på 

tavling@asundenssim.se. Funktionärer bjuds på mat och fika. 

Ansvarig tränare: Johanna Blomdahl 070-332 16 18  

Merlin Ali 

Melina Tompowsky  
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