
INFO OM TÄVLINGAR 
 
Tävlingar 
När man fått anmälan till en tävling, så bör man kolla vilken typ 
av tävling det är. Läs därför alltid inbjudan. Det finns 3 st typer 
och det är med direktfinal, med försök+final samt tävlingar där 
det finns en blandning med försök+final och direktfinaler. Den 
sistnämnda typen finns på t.ex. på Ullbergtrofén i Göteborg. 
Väljer man att vara med på en tävling med försök+final och tar 
sig till final, så simmar man finalen. Vill man inte simma final, 
då väljer man att avstå från denna typen av tävling. Undantag 

kan göras om man kvalar in till många finaler, att man kan 
stryka bort något finallopp. 
 
Vad gäller vid anmälningar: 
Anmälan till tävlingar görs av tränaren (om inget annat 
meddelas via mail). 
Sträckorna skrivs in på hemsidan under resp. tävling. En 
bekräftelse skickas automatiskt till den e-mail, som står på 
simmarens konto. 
Kan man inte deltaga, så skall man skicka ett e-mail till 
kansliet@s71.se och avanmäla sig. Detta skall ske senast sista 
anmälningsdag, som står på resp. tävling i tävlingskalendern på 
hemsidan. Har ni inte fått något e-mail och ert barns grupp står 
uppsatt att deltaga på en tävling, så hör av er innan sista 
anmälningsdag. 
OBS!! Avanmälan skall inte ske till någon tränare, utan 
endast till ovanstående e-mailadress. 
 
Startavgifter: 
Simmarna får själva stå för sina startavgifter, på alla 
inbjudningstävlingar (om inget annat meddelas). Detta gäller 
tillsvidare. Så fort en startlista för en tävling är publicerad 
av arrangören, så får man betala startavgifterna. Detta 

gäller även om man stryker sig i efterhand. Inga pengar betalas 
tillbaka vid en strykning. Startavgifterna faktureras ut. 
På förbundstävlingar, som Simiaden, UGP, GP, Swim Open, 
Sum-Sim, DM/JDM och SM/JSM, står klubben för 
startavgifterna. 
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Kallelse till tävlingar: 

Görs så fort en startlista är publicerad och kallelsen läggs upp 
på hemsidan på resp. tävling. 
 
Avanmälan: 
Avanmälan vid anmälningar, se ovan. Avanmälan efter att 
startlistan har publicerats, skall göras på e-mail till kansliet, 
senast kl. 12.00 på torsdagen före tävlingen. Därefter skall 
avanmälan göras till ledaren/ledarna på tävlingen. Deras namn 
och mobilnummer, står på kallelsen. Tänk på att de flesta 
arrangörer vill ha in strykningar senast kl. 20.00, dagen före 
första tävlingspass och sedan en halvtimme efter varje avslutat 

tävlingspass inför nästa. Ange alltid varför ni skall avanmälas. 
Flera klubbar tar idag ut böter för sena strykningar och tomma 
banor. 
OBS!! Skicka aldrig e-mail till kansliet på fredagar, då 
detta är obemannat. 
 
Tränare/ledare på tävlingar: 
Tränare/ledare kommer att skickas på alla tävlingar. 
Huvudtränaren utser tränare. Är det många simmare på en 
tävling blir det flera tränare. 
 
Att tänka på vid tävlingar: 
 

 Före avresa till tävling, se till att man har packat allt. 
 Komma till tävlingen i god tid. Kan man inte komma till 

samlingen, så hör man av sig ledaren.  
 Göra en kort uppvärmning på land innan insim. 
 Göra ett ordentligt insim först och prata med kompisar 

sen. Det är tränaren som bestämmer hur insimmet skall 
se ut, hur långt det skall vara och genomföras. 

 På tävling skall man alltid ha med sig S71:s klubboverall, 
t-shirt och badmössa. Alltid använda S71-badmössa med 

aktuell sponsor i tävlingslopp. 
 Är man pristagare, så skall man deltaga på pris-

utdelningen och vara iförd S 71-kläder. 
 Vid inmarscher skall man vara iförd S 71:s klubboverall 

eller klubbtröja. 
 Alltid ha ett par extra simglasögon och en badmössa med 

sig när man går fram till start. 



 Matchning av simmarna på tävlingar sköts av tränaren. 

 Direkt efter simmat lopp, gå till tränaren för att få 
Feedback, om inte tränare meddelar något annat. 

 Efter simmat lopp, göra ett riktigt avsim. Simma av först, 
prata med kompisar sen. Detta gäller även eftersista 
loppet för dagen. Det kommer även en morgondag. 

 Alltid ha en bra attityd till varje tävling och göra sitt bästa. 
 Alltid uppföra sig väl under tävlingen mot klubbkompisar, 

motståndare och funktionärer.  
 Vi sitter alltid tillsammans som klubb. 

 


