
 

Tävlingsrutiner 
Gruppens tävlingskalender delas ut av respektive tränare. Tävlingskalendern för samtliga 

tävlingssimmare finns på vår hemsida www.hssim.com  under fliken tävlingssim – 

tävlingsinformation. 

 

Tävlingar 

• Vi skall helst inte tävla mer än 1-2 tävlingar per månad. 

• Vi skall inte simma fler distanser per pass än vad vi orkar hålla fart på. 

 

Tidsschema inbjudningstävlingar (tävlingar på annan ort) 

• Tränarna får inbjudan i sina fack så fort inbjudan kommer till oss. 

• Kan man inte vara med på tävlingen behöver vi veta detta ca 4-5 veckor innan 

tävlingen. 

• Tränarna lämnar in anmälningarna till HS kansli ca 4 veckor innan tävlingen. 

• Anmälningarna skickas till arrangören ca 2 veckor innan tävlingen. 

• Startlistan brukar vara klar ca 10 dagar innan tävlingen. 

När man kommit med i startlistan får HS betala en startavgift för varje start, ca 75 kr. 

Gör man t.ex. 4 lopp på tävlingen blir totalkostnaden 300 kr. Stryker man sig utan 

giltigt skäl får man själv betala denna avgift. 

OBS! Ibland måste arrangören göra heatbegränsningar för att inte tävlingarna skall ta 

för lång tid. Det är alltså först när startlistan kommer som man vet om man skall vara 

med eller inte. 

• Tävlings-PM för tävlingen bör vara klart ca 8-10 dagar innan tävlingen. PM:et finns 

även på vår hemsida under fliken tävlingssim/tävlingsinformation. 

 

På tävlingsdagen 

• Hör av er så fort som möjligt vid sjukdom. Vet man under veckan att man inte kan 

tävla kontaktar man sin tränare. Blir man sjuk på tävlingsdagen skall man ringa på 

tävlingstelefonen som står på PM:et. 

• Det är viktigt att man är i tid till tävlingen. Råkar man bli försenad skall man ringa 

tränartelefonen som står på PM:et.  

• Strykningarna inför första tävlingspasset skall numera göras kvällen innan. Därför vill 

vi att ni kontaktar den ansvariga tränaren för din grupp senast 17,00 dagen före. 

• Det är viktigt att simmarna sitter tillsammans med tränarna. 

• Direkt efter loppen skall simmaren först gå till sin tränare innan man går till sina 

föräldrar. 

• Vi vill inte ha några föräldrar på bassängkanten på tävlingar utan det är viktigt att 

simmarna och tränarna får jobba ostört. 

http://www.hssim.com/

