
    
 

Tävlings PM 

Riksmästerskap 2020 
 

Plats: Säffle simhall, Säffle. 50m, 6 banor. Öppet från kl 16:00 fredag, kl 8:30 lördag 

och 07:30 söndag. 

Säkerhet: Observera att vi följer FHM’s rekommendationer angående coronaviruset vilket 

kan göra tävlingarna något mer utdragna än normalt för att säkerställa att vi 

inte överskrider de stipulerade antalet personer i simhallen. Pga detta kommer 

vi inte att tillåta publik och föräldrar i hallen under tävlingarna. En 

riskbedömning finns i slutet av detta dokument. 

 Vi ber alla att visa extra hänsyn och lyssna på de värdar som kommer att 

finnas i hallen så får vi en fin och säker tävling. Om något är oklart – fråga 

gärna       

Inpassering: Sker via ingången vid kassan. Ledare samlar sina respektive simmare utanför 

hallen och kommer där att mötas av en värd som ger förhållningsorder för 

tävlingarna samt delar ut inpasseringsband (ej återlämnade band debiteras 

100kr/st). Besökare och anhöriga kommer ej att kunna vistas i simhallen pga 

rådande coronarestriktioner. 

Omklädning: Sker i de omklädningsrum som anvisas av värden vid ankomst. 

Omklädningsrummen kommer att vara uppmärkta med klubbnamn. 

I hallen:  Alla klubbar blir anvisade ett eget område att hålla sig inom i simhallen och får stanna 

där alternativt gå utomhus eller i ett annat område i huset som är avsett per klubb. 

Tidsschema: 

 

Tekniskt möte: Fredag kl 17:15 och Lördag kl 9:15. En tränare/ledare per förening deltar. 

Samling i loungen en trappa upp från cafeet i simhallen. 
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Pass 1 Fredag 

26/1

Pass 2  Lördag 

27/6

Pass 3  Lördag 

27/6

Pass 4 Söndag 

28/6

Pass 5  Lördag 

28/6

Tävlingsbyrån öppnar 16:30 08:45 15:00 07:45 14:00

Insim 17:00 - 17:45 9:00 - 9:45 15:00 - 15:45 8:00 - 8:45 14:00 - 14:45

Seedning 17:00 09:00 15:00 08:00 14:00

Tekniskt möte 17:15 09:15

Start 18:00 10:00 16:00 09:00 15:00

Slut ca 19:00 12:30 18:30 11:30 17:30



    
 

Tävlingsbyrå: Är belägen intill bana 1 

Uppvärmning: Sker inne i simhallen eller utomhus och ej i gemensamma utrymmen. För att 

separera simmarna på bästa sätt delas insimmet in i banor som följer:  

• Bana 1 & 2: Karlstad 

• Bana 3: tom 

• Bana 4: Säffle 

• Bana 5: Åmål 

• Bana 6: tom 

• Bana 7: Grums 

• Bana 8: Södertörn 

Spurtbana: egen bana 

Start: Hängande start kommer ej att användas 

Avbad: Sker på bana 8 (Säffle, Åmål & Grums) samt i multibassängen (KSS och  

Södertörn). Följ anvisningar från värdarna 

Priser:  De tre första i den gemensamma resultatlistan i alla grenar och åldersgrupper 

tilldelas en medalj av SSF. Medaljerna skickas till simmarens förening som 

ansvarar för att dela ut dem. I grenar där minst fem parasimmare deltar 

kommer även priser för parasimning att delas ut enligt WPS-poäng. 

50-metersdistanserna: priser till vinnarna dam/herr i varje åldersklass (-07, -06, 

-05, -04, -03, -02 och -01 och äldre) beräknat på simmarens tre bästa grenar 

enligt FINA-poäng 

 

Strykningar/Efteranmälan: 

Görs via tränarappen eller med blankett. Kända strykningar mailas till Säffle SS 

tävlingssekreterare senast fredag 26 juni 2020 kl.18.00. Därefter lämnas 

strykningarna till Sekretariatet. Strykningar görs 1 timme före respektive pass. 

Tidtagning: LIVEtiming på www.livetiming.se 

Kost & logi: Vi arrangerar inte mat till denna tävling men medhavd mat kan förtäras i cafeet 

som ligger i anslutning till simhallen. Vi uppskattar mycket om alla försöker 

minimera intag av mat i simlokalerna för att undvika ohygieniska förhållanden. 

 Frukt och fika ordnas i vanlig ordning för alla deltagande funktionärer 

Hotellboende bokas med fördel direkt via respektive hotells hemsidor. 

Försäljning: Ingen försäljning av simutrustning kommer att ske under denna tävling.  

http://www.livetiming.se/


    
 

Upplysningar:  

Tävlingsansvarig Säffle SS: Malin Borén tel: e-post malin@saffless.se, 070-

2213441, Karlstads SS: Per Bülund, tel: 070 – 3803247, e-post: 

tavling@karlstadsss.com 

Mobiltelefoner/plattor: 

Det gäller ett generellt skärmförbud i Säffle simhall. Under tävlingen får man 

dock filma, ta foton och använda mobiletelefon/platta inne i tävlingssimhallen 

men ej i andra gemensamma ytor 

 

GRENORDNING  

 
  

 

Vi önskar alla deltagare och funktionärer lycka till och hoppas att ni 

får en riktigt bra avslutning på säsongen 
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Grenordning

Fredag Lördag Lördag Söndag Söndag

Pass 1 18.00 - 19.30 Pass 2 10.00-13.00 Pass 3 16.00 - 19.00 Pass 4 9.00 - 12.00 Pass 5 15.00 - 18.00

11. 1500 frisim Damer 35. 4 x100 frisim Herrar 37. 4 x 200 frisim Damer 39. 4 x 100 medley Herrar 40. 4 x 100 medley Damer

12. 1500 frisim Herrar 5. 200 frisim Damer 6. 200 frisim Herrar 31. 200 medley Damer 32. 200 medley Herrar 

28. 100 fjäril Herrar 27. 100 fjäril Damer 24. 200 ryggsim Herrar 23. 200 ryggsim Damer 

15. 100 bröstsim Damer 16. 100 bröstsim Herrar 9. 800 frisim Damer 10. 800 frisim Herrar 

22. 100 ryggsim Herrar 21. 100 ryggsim Damer 8. 400 frisim Herrar 7. 400 frisim Damer 

33. 400 medley Damer 34. 400 medley Herrar 3. 100 frisim Damer 4. 100 frisim Herrar 

18. 200 bröstsim Herrar 17. 200 bröstsim Damer 30. 200 fjäril Herrar 29. 200 fjäril Damer 

1. 50 frisim Damer 20. 50 ryggsim Herrar 25. 50 fjäril Damer 14. 50 bröstsim Herrar 

2. 50 frisim Herrar 19. 50 ryggsim Damer 26. 50 fjäril Herrar 13. 50 bröstsim Damer

36. 4 x 100 frisim Damer 38. 4 x 200 frisim Herrar

Notera: lagkapperna ingår inte i Riksmästerskapet

mailto:malin@saffless.se
mailto:tavling@karlstadsss.com


Riskfaktorer Riskbedömning Riskreducerande åtgärder Från Säffle SS möte med Karlstads SS

Stort antal Större risk för smittspridning när *Begränsa antalet deltagare Få klubbar inbjudna

deltagare många personer träffas *Se över Stor lokal med bassäng 20m x 50m, rinnande vatten finns, även extra handsprit

samt att smittan sprids förutsättningarna för eventet,

när deltagare återvänder hem  tex storlek på lokal, och möjligheter till

en god handhygien

Internationellt Internationellt deltagande ökar risken *Begränsa internationella Inga deltagare från utlandet är inbjudna

 deltagande för smittspridning deltagandet

Deltagare med För kurser, seminarier *Informera deltagarna om Förutsättningarna är att deltagare ska vara symtomfria och följa de 

samhällsviktiga arbeten och andra evenemang förutsättningarna för evenemanget restriktionerna som finns på simhallen vid tävlingstillfället

som involverar hälso- och sjukvårdssektorn

eller deltagare med andra samhällsviktiga

funktioner bör särskild försiktighet iakttas

Riskgrupper  Äldre löper större risk för Hygienåtgärder såsom Inga äldre funktionärer eller tränare är med

allvarlig covid-19 sjukdom tillgänglighet till handtvätt,

handsprit

Typ av aktivitet Nära kontakt ökar risken för smittspridning. *Byta eller justera de tänkta Justerad aktivitet med EJ hängande starter, föregående simmare ska vara undan 

Det finns en större risk för smittspridning vid aktiviteterna innan nästa kallas fram

inomhusevenemang än utomhus *Minska antalet deltagare och Begränsningar av deltagare är gjorda

öka antalet toaletter

*Byta lokal för aktiviteten

Längden på Långvariga (mer än ett par timmar) händelser *Korta ner evenemanget Varje pass max 1,5h långt

evenemanget kan öka risken för smittspridning *Ge information om vad deltagare bör göra Vid symton så ska deltagaren genast lämna tävlingsområdet.

om de får symtom under evenemanget



Riskfaktorer Ja Nej Riskreducerande åtgärder som kan vidtas

Internationellt NEJ Inga deltagare från annat land är inbjudna

deltagare

Deltagare med NEJ

samhällsviktiga arbeten

(t.ex personal från 

vård och omsorg)

Deltagare som riskerar NEJ Inga funktionärer eller tränare som är äldre kommer att närvara

allvarligare sjukdom

(äldre)

Inomhusevenemang JA Simtävling innomhus, finns ej utomhusbassäng, simklubbar får ett 

avgränsat område att hålla sig inom för uppvärmning.

Även område utanför poolområdet kommer att tilldelas varje 

simklubb.

Förutsättningarna för NEJ Mellan varje start blir det bra med tid att föregående simmare hinner

evenemanget leder till undan innan nästa kallas till start. Stor lokal. Simhall med 8x50m banor

nära kontakt mellan total yta bassäng 20m x 50m

deltagarna (storlek på

lokal, typ av aktivitet etc.)

Hygienåtgärder är inte NEJ Tillgång till rinnande vatten, extra handsprit kommer att finnas, även 

tillräckliga (tillgång till handtvätt tvål vid vattenpåfyllning vid cafeteria

handdesinfektion och städning)

Antalet toaletter NEJ Toaletter finns för varje simklubb i angivet omklädningsrum

 är inte tillräckliga

NEJ Varje pass är max 1,5h. Mellan pass 1&2 och 3&4 är det ca 3 h paus

Långvarigt (mer än några timmar)
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