
 

 

  

HÖSTSIMIADEN 

2-3 December 2017 

Osby 



 

 

Osby Simsällskap och Skånesim bjuder 
härmed in till Osby Simhall för att deltaga 
på Höstsimiaden 2017. 

 

Plats: Osby Simhall (Skeingevägen 19) 
Datum: 2-3 December 
Banor: 6 banor 
Tidtagning: Halvautomatisk tidtagning på 
6 banor.(manuellt på 25or) 

 

Insim och start 

Insim: 08.00, 14.00  

Tävlingstart: 09.00, 15.00 

Eventuellt kan söndagens eftermiddags-
pass tidigareläggas beroende på antal 
starter. 

 

Grenordning: Finns bifogad till detta 
dokument. 

 

Startavgift 

45kr per individuell start, samt 55kr per 
lagkappsstarts. - För simmare som är 
anmäld men kommit med på Sum-Sim 
riksfinal återbetalas startavgiften. 

 

Startlista 

Skickas ut till klubbarna per epost senast 
den 22 November, samt publiceras på 
OSS och Skånesims hemsida. 

 

Priser 

Priser erhålls av de sex främst placerade 
individuellt, samt de tre främst placerade 
lagen. 

 

Mat 

Klubbarna ordnar själva mat. 

Förslag på matställen; Torggrillen, Pizzeria 
viking, Vingården. 

 

Ledarmöte 

Ledarmöte för tränare och Tävlingsledare 
kommer att hållas klockan 08.10 i källaren. 

 

Anmälan 

Sker via OCTO Statistik, eller per mail i 
något av följande format. 

Lenex (.lef) 

Grodanformat 

Anmälan sker senast 17 November. 
Mailanmälan skall skickas till den adress 
som finns under ”kontakt” här i 
inbjudningen. 

Licensnummer skall framgå av anmälan 
som skickas in. 

Om lagkapsuppställningar är färdiga vid 
anmälan mottager vi gärna även dessa i 
god tid innan tävlingen. 

Senast inlämning av lagkappsuppställning 
är en timme innan passet. 

Efteranmälningar är tillåtna fram till och 
med klockan 12.00 den 29 November och 
en extra avgift om 100kr uttages. 

 

Strykningar 

Strykningar mottages fram till 20.00 
fredagen 1 december och därefter senast 
en halvtimme efter avslutat tävlingspass. 

För sent inlämnade strykningar behandlas 
ej. 

 

Funktionärer 

De flesta klubbar brukar ha ett gäng som 
är utbildade funktionärer som kommer på 
tävlingen. Om ni vet med er detta får ni 
gärna höra av er ifall dessa har möjlighet 
att ställa upp. 

 

Funktionärsmöte klockan 08.30 i källaren. 

Kontakt 

Anmälan/Strykningar/Förfrågningar/Info 

tavling@osbysimsallskap.se 

 

Tävlingsledare 

Helena Waldo 

helena.sten.waldo@bredband.net  
  

mailto:helena.sten.waldo@bredband.net


 

 

Grenordning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


