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SS Delfin i samarbete med KSLS har härmed nöjet att bjuda in till 
 

Nya 
Göingeplumset 

 

Åhus 
24/8 2019 

 
SS Delfin och KSLS bjuder härmed in till en trevlig uppstart på höstsäsongen med snabba 
simningar på Kantarellbadet i Åhus. Klubbarna vill erbjuda en härlig tävling utomhus där alla 
kan få tävla till en låg kostnad i ett samarbete mellan klubbar för att skapa bättre 
förutsättningar för simningen. Vi är övertygade om att inflationen i startavgifter är skadligt för 
simningen och vill visa att vi tillsammans kan gå i en annan riktning där fler får möjlighet att 
vara med.  
 
Plats:  Kantarellbadet, Badvägen 9, Åhus 

 
Bassäng:   25 m, 8 banor 

Tidtagning:  Halvautomatisk 

Tävlingstider:   Pass 1:  Lördag   kl 09:00 (Insim 08:00-08:45)  

Pass 2:  Lördag  kl 15:00 (Insim 14:00-14:45) 
 

mailto:staffan@ssdelfin.se
http://www.ssdelfin.se/
http://www.ksls.se/


  

Klassindelning:  Klass  Ålder  Född  
A  10 år o y  09 och senare  
B  11 år 2008  
C 12 år 2007 
D 13 – 14 år  2006 – 2005  
E  15 – äldre  2004 –   

Anmälan:  Via Tempus senast fredag 16/8. 

Efteranmälan: Via Tempus fram till torsdag 22/8 kl 12:00 för ind. start. 

Laganmälan kan anmälas på plats den 24/8 innan 08:00, men vi 
tar tacksamt emot anmälningar i förväg. 

Avgifter: Avgifter är 40 kr för ind. anmälan, 50 kr för lagkapp och 50 kr för 

efteranmälan i ind. start. 
Strykningar:  Skickas till kansli@ssdelfin.se senast fre 23/8 kl 18:00.                

Strykningar till pass 2 lämnas till sekretariatet i samband med att 
pass 1 avslutas.    

Laguppställning:  Laguppställningar ska vara inlämnade senast en timme före 

respektive tävlingspass start. Laganmälan tas gärna emot i förväg 
via e-post, kansli@ssdelfin.se  

Priser:  Pris till de 3 främsta i varje individuell gren samt i lagkapperna. 

Lunch: Vi undersöker utbud i närheten och återkommer. 

Kafeteria:  Mindre förtäring samt grillad korv till försäljning kommer att finnas i 

anslutning till badet. 
Försäljning:  Swimnet finns på plats och säljer Speedo & FiTSwimwear. 

Grenordning:   Se nedan. 

Begränsningar: SS Delfin och KSLS förbehåller sig att begränsa antalet starter för 

att passen skall hålla en skälig längd. 
Heatlistor: Heatlistor till klubbarna kommer att finnas i klubbfacken 08:30 och 

14:30. För övriga finns heatlistor till försäljning under passen. 
Resultat:  Resultat anslås i anslutning till Kantarellbadet och på Livetiming. 

Resultatlista och resultat-fil skickas ut via e-post till klubbarna 
efter tävling.  

Tränarmöte:  Tränarmöte hålls 08:20. 

Startlista:  Startlista mailas till deltagande klubbar och anslås på Livetiming. 

Funktionärer:  SS Delfin och KSLS önskar hjälp av deltagande klubbar med 

funktionärer. Kontakta funktionärsansvarig; Linda, 
linda@ssdelfin.se 

GDPR:  Klubbar som anmäler simmare är medvetna om GDPR och ger 

därför SS Delfin och KSLS tillstånd att publicera namn, ålder, 
klubb-tillhörighet mm. i start-, heat-, resultat- och programlistor, 
samt på hemsidor tillhörande SS Delfin och KSLS, deltagande 
klubbar, TempusOpen, Skånes Simförbund, Svenska 
Simförbundet och Simma.nu.  

VÄLKOMNA! 
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Grenordning:  
 
Pass 1 – lördag förmiddag 

 

1 4x50 m Lagkapp medley flickor  öppen klass 

2 4x50 m Lagkapp medley pojkar  öppen klass 

3 50 m Frisim flickor  ABCDE 

4 50 m Frisim pojkar  ABCDE 

5 50 m Bröst flickor  ABCDE 

6 50 m Bröst pojkar  ABCDE 

7 50 m Fjäril  flickor  ABCDE 

 
 
 

 
 

Pass 2 – lördag eftermiddag 

 

8 4x50 m Lagkapp frisim pojkar öppen klass 

9 4x50 m Lagkapp frisim flickor öppen klass 

10 50 m Fjäril pojkar ABCDE 

11 50 m Rygg  flickor ABCDE 

12 50 m Rygg  pojkar ABCDE 

13 100 m Medley flickor ABCDE 

14 100 m Medley pojkar ABCDE 

 
 
 


