
S 71:s tips och råd inför ISM 2018 i Berlin 

Resa: Tidigare år har vi varit så många simmare och medföljande föräldrar att vi har 

kunnat fylla en stor buss till en skälig summa och hittat ett boende till ett bra pris. Med 

åren har bussresorna blivit dyrare eftersom vi blir färre som delar på den kostnaden. 

Att hyra en buss(oavsett om den är 50- eller 30 manna) kostar ca 33 000, till det läggs 

färjan, chaufförens lön, samt hotellvistelse torsdag- söndag.  

Prisexempel för i år, 2017: för två vuxna och två simmare kostar enbart buss och 

boende 12 00 kronor. Till detta får familjen lägga ut pengar för startavgifter och mat.  

I år har många av våra elitsimmare blivit erbjudna att åka med Skåne Sim och där 

tappar vi många simmare och medföljande föräldrar. Det närmaste året, eller två, 

kommer vi att fortsätta vara få, så inför 2018 rekommenderar vi att S 71 bor 

tillsammans på ett hotell, men att varje familj tar sig till och från Berlin i egen regi. 

Googla fram bästa alternativet för er familj. 

Tävlingen: 

International Swim Meet i Berlin är en stor, internationell tävling med simmare från 

länder i hela Europa, norra Afrika och ibland även från Australien.  

Starlistan är simfamiljens bibel under ISM och den kommer att ligga ute på ISM:s 

hemsida och på S 71:s hemsida ca 1-2 veckor innan vi åker. Läs den, gå igenom den med 

din/a simmare och printa ut den innan ni åker.  

Kvällen innan tävlingen brukar vi simma in i en bassäng inne i tävlingsarenan. Innan vi går 

in får du som simmare din biljett som du måste vara rädd om under hela tävlingen. Det 

är den som gör att du kommer in i arenan, utan den släpps du inte in bland övriga 

simmare. Till skåpen behövs 1 euro mynt. Tillsammans med tränarna går ni in, värmer upp 

och simmar in. Föräldrarna får vänta i caféterian. 

När vi kommer till arenan den första tävlingsdagen(fredag) skiljs föräldrar och simmare 

åt. Föräldrarna går in genom huvudentrén och du går in genom en annan entré som leder 

till omklädningsrum, duschar och de aktivas läktare. Dit får inte vi föräldrar gå. 

Föräldrarna betalar in sig i publikentrén(weekendbiljett). 

Simmarna får inte gå in via huvudentrén. Inne på arenan sitter föräldrarna på 

publikläkteren och du sitter med din/dina tränare på de aktivas läktare. Dit får inte vi 

föräldrar gå, men du kan komma till oss. Dagarna är långa och det är mycket väntan 

mellan loppen. Att ha med sig ett liggunderlag och en kudde är bra.  

 



Insim i Berlin skiljer sig från andra tävlingar på så vis att det är otroligt många simmare 

samtidigt i vattnet. Det är trångt och tufft. Du blir knuffad och buffad på, det måste 

du vara beredd på. Där tas tyvärr ingen hänsyn till andra. Stannar du för att hänga på 

linan kan det vara svårt att hitta en lucka och komma in i banan igen.  

Mellan loppen äter man mellanmål, läser, eller lyssnar på musik. Tänk på att hålla koll på 

dina saker, lämna inget framme. Detta gäller i hög grad i omklädningsrum och duschar. 

Om du tar av dig en baddräkt i omklädningsrummet, lägg den direkt ner i väskan innan du 

börjar klä på dig. Vi har haft simmare(både äldre och yngre) som bara har lyft undan 

blicken en kort stund och då har den dyra baddräkten/handduken/simglasögonen 

försvunnit. Du är ensam ansvarig för dina saker, inte dina vänner, din tränare eller dina 

föräldrar. 

 

När din start närmar sig kommer en tränare att be dig att gå ner för att börja värma 

upp. De olika heaten ställer upp tre och tre, samtidigt som ett annat heat står vid 

startpallarna. När startsignalen går släpps nästa heat fram till startpallarna och 

ytterligare ett heat ställer upp bland de andra två. Därför är det viktigt att du själv 

kommer ihåg vilket heat du ska starta i och vilken bana du ska simma på. Starten väntar 

inte på någon, utan banan går tom ifall du inte är på plats vid rätt tillfälle.   

Vid startpallen lägger du dina kläder/skor/vattenflaska i en korg. Denna kommer sedan 

att finnas vid din bana då du går i mål. Du tar med dig dina kläder upp innan du går upp 

för att prata med din tränare om ditt lopp. Det kan vara bra att ha med sig ett extra 

par simglasögon/simmössa ner till starten för du kommer inte att kunna hämta nya ifall 

de går sönder.  

Innan du åker till ISM är det bra om du tillsammans med din medföljande förälder har 

planerat när/vad du ska äta. I startlistan hittar ni ungefärliga starttider och det är de 

tiderna ni anpassar er efter. Man kan förboka mat(lunch och kvällsmat) på arenan och 

det gör man via S71. Matbiljetter delas ut när vi är på plats. Det brukar vara tre olika 

rätter som man kan välja mellan när man bokar maten. Det brukar vara någon gryta eller 

kött och till det ris, pasta eller potatis och en liten sallad. Inget märkvärdigt. Vill man 

inte förboka mat finns det restauranger i närheten av arenan. Tänk på att det kan vara 

kö och att vissa restauranger inte tar kort. Längst ner i källaren inne i arenan finns det 

en liten försäljning där du kan köpa en macka, korv med bröd eller en hamburgare till ett 

bra pris ifall man vill ha något litet mellan loppen. Tänk på att maten inte ser likadan ut i 

Berlin som hemma. 

Mellanmål kan du ta med hemifrån, eller så handlar du på plats i olika matvaruaffärer. 

Tänk på att alla affärer är stängda på söndagar, så det gäller att handla allt du behöver 

på söndagen redan under lördagen. 



ISM har tider som de vill att man har klarat av innan man anmäler sig. Detta eftersom 

det är heatbegränsningar i varje gren. För att du garanterat ska komma med bör du 

ligga under dessa tider. Ligger du i närheten av tiderna kan du komma med ändå, 

förutsatt att det inte är så många som har anmält sig som har bättre tider. I regel 

brukar man komma med på 50-sträckorna, men på 100 och längre kan det vara svårt att 

komma med om du inte ligger kring dessa tider. 

I foaljén inne på arenan säljs det en ISM t-shirt som du kan beställa på plats redan 

under fredagen.  Arena säljer också både kläder och utrustning.  

Har vi simmare som lyckas ta sig till finalerna så stannar samtliga aktiva kvar för att 

heja på kamraterna. Nästa gång är det kanske du som simmar final? Vi hoppas det! 

Vi rekommenderar följande innan du bestämmer dig för att åka till Berlin: 

Du ska vara tävlingsvan och det blir du genom att tävla på många olika slags tävlingar på 

olika orter, helst en bra bit utanför Hässleholm.  Du ska ha tävlat både på 50 och 100- 

sträckor i olika simsätt. 

Du ska ha simmat några stora tävlingar som t ex Öresund Meeting som går i slutet av 

mars i Helsingborg och en eller två utetävlingar, t ex Färsingadoppet i Sjöbo i juni och 

LH Games i Landskrona i juli. 

Du ska vara självgående vad gäller att hålla ordning på tiden, veta när din start närmar 

sig och hålla ihop dina saker. 

Du ska kunna värma upp på egen hand, hålla koll på vilken gren, vilket heat och vilken 

bana du ska simma på. 

Du ska själv kunna sköta mat, dryck, medicinering och toabesök.  

Tränarnas uppgift är att fånga upp dig när starten närmar sig, att titta på ditt lopp och 

ge dig feedback på hur du simmade ditt lopp. Tränarens uppgift är inte att se till att du 

äter, dricker och går på toa för han/hon har oftast många andra simmare med sig på 

tävlingen som han/hon också ska hinna se och ge feedback till.  

 

Ett sista tips är att prata med tränare, simmare och föräldrar som har varit med 

tidigare för få svar på andra frågor som du kommer på nu när du har läst detta. 

                        Med vänliga simhälsningar, Styrelsen S 71. 

 



 

 

 


