
 

 

 

 

 

 
 

Skellefteå Simsällskap S34  
och 

Svensk Simidrott inbjuder till 2018 års Svenska 
Ungdomsmästerskap i simning (25m), Sum-Sim för Norrland och 

Mellannorrland i  
Skellefteå den 10-11 November  

 

Regionfinalerna äger rum den 10 – 11 november. Riksfinalen arrangeras sedan den 14 – 16 

december i Stockholm. 

Arrangör   Skellefteå Simsällskap S34 

Plats  Eddahallen, Norrvallagatan 1, Skellefteå 

Bassäng   25 m, 8 banor inomhus och eltidtagning 

Tävlingstider Fredag   Insim 18-19.30  

  Lördag Pass 1 Insim 7.15-8.45 Start 9.00 

  Lördag Pass2 Insim 14.15-15.45 Start 16.00 

  Söndag Pass 3 Insim 7.15-8.45 Start 9.00 

  Söndag Pass 4 Insim 14.15-15.45 Start 16.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klassindelning och grenar för både pojkar och flickor  

Ålder: individuellt 

15-16 år 100/200/400/1500 frisim  

(födda 2002 – 2003) 100/200 rygg,  

 100/200 bröstsim 

 100/200 fjäril   

 200/400 medley   

14 år 200/800 frisim,   

(2004) 200 ryggsim 

 200 bröstsim 

 100 fjärilsim 

 200/400 medley   

13 år o y 100/400 frisim 

(2005 o sen) 100 ryggsim 

 100 bröstsim 

 100 fjärilsim 

 200 medley 

 lag 

16 år o y 4x100 frisim 

 4x100 medley 

14 år o y 4x100 frisim 

 4x100 medley 

Lagkapper: 

Sum-Sim Region och Sum-Sim Riks är till skillnad från övriga mästerskap att betrakta som 

två olika tävlingar. Skulle fler än ett lag från samma förening i samma gren kvalificera sig till 

Riksfinalen får byte mellan lagens deltagare göras. 

Om en förening startar med flera lag i samma gren i regionfinalen och endast ett lag 

kvalificerar sig till riksfinalen får också byte ske av simmare. Vid ev. diskning av ex. 

klubbens lag 2 får dock byte inte ske av simmare till lag 1 till riksfinalen i den grenen. 

Dubblering får inte ske, dvs. en yngre simmare (14 år o y) får inte delta i två (2) åldersklasser 

i samma typ av lagkapp (t.ex. 4x100m frisim). En yngre simmare äger dock rätt att simma i 

den äldre klassen. 

Grenordning  

Den grenordning som har fastställts av Simförbundet ska följas i regionfinalerna (se bilaga 

1). 

Anmälan  

Föreningarna ska göra anmälan via Tempus Anmälan. Kvalperiod: 2017-01-01 – 2018-10-26. 

Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast lördagen den 27 oktober kl. 12.00. Alla 

anmälda ska ha en anmälningstid, som ska finnas i Tempus, dvs. inga nolltider accepteras. 

Anmälan får endast ske till den tilldelade regionen enligt regionindelningen ovan. 

 



 

 

Efteranmälan 

Efteranmälan får nu ske fram till fredagen den 3 november kl. 12.00 till en avgift av 300:-

/anmälan. Anmälningstiden ska fortfarande vara gjord inom kvalperioden. 

Avanmälan 

Avanmälan till regionfinal ska göras: 

• För pass 1 senast kl. 18.00 dagen innan tävlingsdagen. 

• För pass 2-4 senast 30 minuter efter föregående tävlingspass slut, ej avslutande 

prisutdelningar inräknat. 

Startavgift  

70 kr/individuell start och 100 kr/lagstart. Startavgiften faktureras i efterhand. 

Tävlingsbestämmelser 

Tävlingstider: Insim startar Kl.  8.00 tävlingen 09.00 resp. insim Kl. 15.00 tävlingen 16.00, 

detta för att inrapporteringen av resultat på så sätt kan ske samtidigt från regionerna. 

Regionerna äger rätt att begränsa antalet deltagare. En rekommendation är tre heat per gren. 

Dock ska minst två heat per gren erbjudas. 

Regionfinalerna måste i likhet med riksfinalen genomföras med helautomatiskt 

tidtagningssystem. Ryggsimsgrenar kan undantas. Den nya ryggsimsplattformen får 

användas i regionfinalerna. 

Priser 

I individuella grenar skall medaljer delas ut till placering 1-6. I lagkapperna delas medaljer 

ut till de simmare som ingår i lag som har placering 1-3.  

Ledarmöte 

Samling i konferensen på lördag kl. 8.00 

Funktionärsmöte 

Samling i konferensen 45 min innan resp. tävlingspass början. 

Tävlingsledare 

Lotta Lindström 

Avsimning 

Möjlighet för avsimning finns i Multibassängen, bakom tävlingsbassängen.  

Mat och Logi 

Frukost och lunch kan beställas för båda dagarna. Beställningen ska vara arrangerande klubb 

tillhanda senast 27/10 via mail Tavling.skelleftesim@gmail.com. Kostnad och matsedel 

meddelas via ett senare mail. 

Upplysningar 

Mail:  Kansliet, Tavling.skelleftesim@gmail.com 

          Lotta Lindström, clotta.lindstrom@gmail.com 
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Telefon: Kansliet 0910-126 41 Linda Nedergård kl 8-16 

SUMSIM- byrå: Öppet på fredag den 9/11 mellan kl. 17-19, samt under tävlingsdagarna en 

timme före varje tävlingspass.  

 



 

 

Bilaga 1 

Grenordning, Sum-Sim 2018 regionfinal 

 Lördag     Söndag   

Gren Pass 1 9.00   Gren  Pass 3 9.00   

1 200 medley pojkar 15-16 år 29 400 frisim pojkar 15-16 år 

2 200 fjäril  flickor 15-16 år 30 100 frisim flickor 15-16 år 

3 200 frisim pojkar 14 år 31 200 ryggsim pojkar 14 år 

4 200 frisim flickor 14 år 32 200 medley  flickor 14 år 

5 1500 frisim  pojkar 15-16 år 33 200 ryggsim  pojkar 15-16 år 

6 200 frisim  flickor 15-16 år 34 100 bröstsim flickor 15-16 år 

7 400 frisim  pojkar 13 år o y 35 200 medley pojkar 13 år o y 

8 200 medley flickor 13 år o y 36 400 frisim  flickor 13 år o y 

9 200 bröstsim pojkar 15-16 år 37 100 fjärilsim pojkar 15-16 år 

10 100 ryggsim flickor 15-16 år 38 400 medley flickor 15-16 år 

11 100 fjärilsim pojkar 14 år 39 200 bröstsim pojkar 14 år 

12 100 fjärilsim flickor 14 år 40 800 frisim  flickor 14 år 

13 4x100 medley pojkar 16 år o y 41 4x100 frisim pojkar 16 år o y 

14 4x100 frisim flickor 16 år o y 42 4x100 medley flickor 16 år o y 

        

        

 Pass 2 16.00    Pass 4 16.00   

15 200 medley flickor 15-16 år 43 400 frisim flickor 15-16 år 

16 200 fjärilsim pojkar 15-16 år 44 100 frisim pojkar 15-16 år 

17 100 frisim flickor 13 år o y 45 200 ryggsim flickor 14 år 

18 100 ryggsim pojkar 13 år o y 46 200 medley  pojkar 14 år 

19 1500 frisim flickor 15-16 år 47 100 ryggsim flickor 13 år o y 

20 200 frisim pojkar 15-16 år 48 100 frisim pojkar 13 år o y 

21 400 medley  flickor 14 år 49 200 ryggsim  flickor 15-16 år 

22 400 medley pojkar 14 år 50 100 bröstsim pojkar 15-16 år 

23 100 fjärilsim flickor 13 år o y 51 200 bröstsim flickor 14 år 

24 100 bröstsim pojkar 13 år o y 52 800 frisim  pojkar 14 år 

25 200 bröstsim flickor 15-16 år 53 100 bröstsim flickor 13 år o y 

26 100 ryggsim pojkar 15-16 år 54 100 fjärilsim pojkar 13 år o y 

27 4x100 frisim flickor 14 år o y 55 100 fjärilsim flickor 15-16 år 

28 4x100 medley pojkar 14 år o y 56 400 medley pojkar 15-16 år 

    57 4x100 medley flickor 14 år o y 

    58 4x100 frisim  pojkar 14 år o y 

  



 

 

 

 

 

 

 


