
                                                                                              
 

  
 

Välkomna till Västerås och DM/JDM 25m 2022 
 

En ledare/förening kvitterar ut entréband i Tävlingsbyrån som används för att komma in på 
badet samt låsa skåpet. Vid tävlingens slut lämnas föreningens ALLA band samtidigt i 
Tävlingsbyrån. Ej återlämnade band debiteras 200: - 

 
Avanmälan Görs via Tränarappen senast 1 timme innan start för resp. pass. För sent 

inlämnad strykning debiteras med 300: - för individuell start och 400:- 
för lagstart. 

 
Avsim Sker på banor bakom vändningsbryggan 

 
Cafeteria Finns i entréhallen och är öppen under tävlingarna 

 
Efteranm Vi tar emot efteranmälningar via Tempus anmälan tom torsdag 6 oktober kl 

12.00. Tiderna ska finnas i Tempus och vara gjorda inom kvalperioden. 
 
Extralopp  Möjlighet till extralopp finns efter pass 1 och pass 3 för en kostnad av 200:- 

Ett dam- och ett herrheat max 200m vid respektive tillfälle. Anmälan sker i 
Tävlingsbyrån senast 1 timme för tävlingsstart. 

 
Funktionärer Vi är tacksamma för all hjälp med funktionärer. De som ställer upp 2 pass får en 

lunch. Maila till annelie.sterling@telia.com Det går även bra att göra sin praktik på 
DM för de som nyligen gått utbildning.  

 
Funktionärs- Samling för Funktionärerna 45 minuter före tävlingsstart i konferensrummet 
möte på nedre plan. 

 
Försäljning Simutrustning finns till försäljning. 

 
Heatlistor Finns i klubbfacken samt sätts upp i simhallen. 

 
Hängande Hängande start kommer att genomföras. 
start Detta gäller EJ i lagkapper. 

 
Insim Insimning kan ske i tävlingsbassängen följande tider: 

 
Lördag pass 1 08.30 - 09.45 

pass 2 14.30 - 15.45 
Söndag pass 3 07.30 - 08.45 

pass 4 13.30 - 14.45 



                                                                                              
 
 
 

 

Klubbfack Finns vid tävlingsbyrån. 
 
Lag Laguppställning lämnas i tränarappen senast 1 timme innan start av respektive 

tävlingspass. För sent inlämnad laguppställning debiteras med 300: - 
 
Ledar- Vi vill att en representant/förening kommer på ledarmöte kl. 09.00 på 
möte lördagen inne i undervisningsbassängen Vi bjuder på kaffe. 

 
Mat VSS har inte hittat något prisvärt alternativ. Det är upp till 

simmare/föreningen att ordna med mat. Rocklunda restaurang är öppen på 
lördag och där har de buffé.  

 
Omklädning  En ledare/förening kvitterar ut entréband till hela föreningen samtidigt,  

som används för att låsa skåpet. 
 
Parkering Finns i området, avgift lördag 9-15, avgiftsfritt på söndagen. Använd med 

fördel EasyPark-appen. 
 
Priser  Medalj till de tre främsta (DM och JDM) i varje gren delas ut enligt schema i 

heatlistan. Vi kommer även att dela ut pris till de tre damer och tre herrar samt 
det lagkapps-lag som uppnått högsta FINA-poäng i en gren. Även 
vandringspriset Bästa förening kommer att delas ut efter sista passet. 

 
Resultat Resultatlista sätts upp fortlöpande på väggen bakom läktarna samt på 

www.livetiming.se 
 

ID-lista En lista med föreningens ID-nummer finns i klubbkuvertet 
 
Strykning Se avanmälan. 

 
Tävlings- Finns i badets entré 
byrå 

 
Tävling- 
tider Lördag pass 1 kl. 10.00 

pass 2 kl. 16.00 
Söndag pass 3 kl. 09.00 

pass 4 kl. 15.00 
 
Publik Publik går in i simhallen via trappan i entrén. Respektera skogränsen. 

 
 
Upplysningar Telefon 021-186236 eller info@vasterassim.nu 

Under tävlingarna vänder ni er till Tävlingsbyrån. 
 
 

VÄLKOMNA OCH LYCKA TILL 


