
                                                             SÄFFLE SIMSÄLLSKAP 

 

                 Säffle Simsällskap inbjuder till  

Datum Söndag 16 april, 2023 
Plats Säffle Simhall 
Tid Tävlingsstart kl. 16.00 (insim kl. 15.00-15-45) 
Bassäng 8 x 25m bassäng med manuell tidtagning 

Tävling bana 1-4 
Insim bana 1-8 
Avbad bana 7-8 

  
Deltagare Anmälan är öppen för deltagare från Säffle SS, Grums SS, Deje SS och 

Åmål SS, Mellerud SK och Arvika SS, Karlskoga SF som kan simma 25m 
och deltar i Utmanaren. 

  
Anmälan Anmälan med tider ska skickas till malin@saffless.se senast 1 april. 

Anmälningsfil skickas med denna inbjudan. Om uppskattade tider redan 
är uppnådda för stipulationstiden för guld, ska simmaren anmälas på 
nästa distans (gäller 25 m och 50m). 

  
Startavgift En startavgift på 50kr/start kommer faktureras i efterhand av Säffle 

Simsällskap. 
  
Funktionärer Varje simklubb ansvarar för att man deltar med 1 diplomskrivare av 

tider under denna Utmanare. Hjälp med att ta tid och vara 
vändningskontrollant önskas också. Maila malin@saffelss.se om du kan 
hjälpa till. 

  
Regler Du som deltagit tidigare, kontrollera på ditt simbevis vad du 

klarat för tider.  
För att simma 50m/100m sträckan i ett simsätt måste  
du klarat guldtiden på motsvarande 25m/ 50m sträcka. Alla 
grenar simmas i mixklasser. Ingen prisutdelning, alla simmare 
erhåller ett diplom och vid uppnådda stipulationstider för 
brons/silver/guld erhålls klistermärke/pokal. 
Tävlingen genomförs utan regelverket från Svenska 
Simförbundet, tävlingen är ej sanktionerad, inga tider kommer 
skickas till Tempus databas. Inga diskningar kommer att ske. 
Resultatlista skickas till klubbarna efter Utmanaren. 
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Klädsel 

 
 
För tränare/föräldrar/funktionärer som befinner sig vid 
poolområdet ska bära lättare klädsel såsom t-shirt, 
kortbyxa/tights. Inga ytterkläder/ytterskor är OK inne i hallen. 

  
Publik Publikläktare finns på övre plan, notera att det är skofritt på 

balkongen. 
  
Foto/filmning OBS!! Eftersom vi delar tid med allmänheten så är foto och 

filmningen endast OK efter kl.16.00 och då på det egna barnet, vi 
har simmare med som inte får vara med på bild, 

  
Entréband Ett entréband/simmare lånas ut under dagen, ej återlämnade 

entréband debiteras med 100kr/st i samband med 
startavgifterna. 

 

Grenar Simsätt Klass 
1 100m medley mixed 

2 200m medley mixed 

3 25m bröstsim mixed 

4 50m bröstsim mixed 

5 100m bröstsim mixed 

6 25m fjäril mixed 

7 50m fjäril mixed 

8 25m ryggsim mixed 

9 50m ryggsim mixed 

10 100m ryggsim mixed 

11 25m frisim mixed 

12 50m frisim mixed 

13 100m frisim mixed 

 

VÄLKOMNA 

till Säffle 

Simhall  

 

  

 


