
   
 

Tävlings PM 

Utmanaren och Covid Race 2020 
 

Utmanaren är en intern tävling inom Karlstads Simsällskap där man övar på att tävla och 

tävlar mot sig själv enligt Svensk simlinje. Utmanartävlingarna är en möjlighet för dig som 

har en begränsad erfarenhet från simtävling och som vill prova på i en trygg och trevlig miljö. 

Det finns alltid äldre, mer erfarna simmare och tränare till hands för att stötta, hjälpa och 

heja på. 

 

Covid Race är en tävling där simmare från KSS födda 2005 och senare ges möjligheten att 

simma tävlingslopp i en Covidsäkrad miljö. 

 

Datum:  Lördagen den 28 november 2020. 

Plats: Sundstabadet, Karlstad. 25m, 8 banor. Öppet från kl 8:00 lördag 

Inpassering: Sker via ingången vid kassan. Inga föräldrar eller publik kommer att tillåtas i 

simhallen utan KSS ledare möter upp och tar hand om simmarna när dom 

befinner sig i hallen. För inpassering används simmarens vanliga entréband. 

Omklädning: Sker i gruppomklädningsrummen som vid vanlig träning. Simmare i Utmanaren 

får väldigt gärna byta om hemma och komma till hallen i badrock eller 

träningsoverall. 

Tidsschema: 

Utmanaren & Covid Race 2020 Lördag 28/11 

Insläpp 08:00 

Insim Utmanaren 8:00 - 8:30 

Start Utmanaren 08:30 

Insim Covid Race 10:00 - 10:45 

Start Covid Race 11:00 

Slut ca  13:00 

 

Tävlingsbyrå: Är belägen intill bana 1 

Uppvärmning: Sker inne i simhallen 



   
Spurtbana: Bana 1 

Start: Max två startande per lopp i Covid Race. Hängande start kommer inte att 

användas för att separera simmarna så mycket som möjligt 

Avbad: Sker i bana 7 och 8 

Priser:  Pokaler kommer att delas ut till de utmanarsimmare som kvalificerat sig, både 

från tidigare tävlingar och denna så stanna gärna kvar efter simningen och 

kontrollera med era ledare. Inga priser för Covid Race 

 

Strykningar/Efteranmälan: 

Prata med tävlingsledning på plats eller kontakta tavling@karlstadsss.com 

Tidtagning: Manuell tidtagning som kommer att registreras i Tempus för de som deltar i 

Covid Race 

Speciella omständigheter: 
Eftersom majoriteten av alla tävlingar för tillfället är inställda beroende på restriktioner på 
grund av Covid-19, finns det idag ett stort behov av att köra sanktionerade tävlingslopp 
under ordinarie träningsverksamhet. Svenska Simförbundet har därför tillsammans med 
Regelkommittén utarbetat en lösning kallad Covid-race där föreningarna med minimerad 
bemanning kan genomföra sanktionerade tävlingslopp. Detta är ett sätt för våra ungdomar 
att mäta framstegen i sin träning och samtidigt kunna få tiderna officiellt registrerade. 
För att kunna genomföra tävlingarna krävs att föreningarna följer de allmänna 
rekommendationer och försiktighetskrav som Folkhälsomyndigheten har utfärdat.  
Covid-race kan genomföras i hela Sverige oavsett om skärpta lokala restriktioner gäller eller 
ej. De som kan delta i tävlingarna är barn och ungdomar födda -05 eller senare, simmare 
inom RIG och NIU-verksamhet samt de simmare som definierats som elitidrottare. 

Vi inom KSS gör allt för att följa de regler som finns och hoppas att simmarna får en bra 
tävling – lycka till! 

 Upplysningar: tavling@karlstadsss.com eller Per Bülund 070-3803247 
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