
 

 

 
 
 
Inbjudan till öppna 

Masters DM 2015 
  
Välkomna ! 
 
Tävlingens upplägg i år blir en endagarstävling vilket vi hoppas skall passa fler 
klubbar och deltagare så att tävlingen i år kan genomföras. Dock sätter vi en gräns 
för tävlingens genomförande och det är 75 stycken deltagare. Varmt välkomna nu till 
2015 års tävling som är ”öppen” och simmas i 25:a, Borås Simarena lördagen  
den 10 januari. 
 
Anmälan 
Anmälan görs via OCTO www.octostatistik.com  därefter anges användarnamn och 
lösenord. Klicka i tur och ordning sedan på tävlingar, anmälan och sök tävling, här 
finns Masters DM 
 
Oss tillhanda senast kl. 24.00 måndagen den 29 december 2014. Anmälan 
öppen från måndagen den 1 december 2014 
 
Uppdaterad handledning för anmälan finns på OCTO. 
 
Anmälda simmares resultat måste finnas med i SSF:s simdatabas OCTO 
(licensnummer kommer upp vid anmälan) annars är anmälan ogiltig. 
 
Efteranmälan kommer att mottages i mån av plats och tidsutrymme. Detta mot 
dubbel startavgift. 
 
Klasser 
Individuellt, herrar och damer masters 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54 osv 
 
Lagkapper masters, herrar och damer 100-119, 120-159, 160-199, 200-239 osv 
 
Vi har också pre-masters både individuellt 20-24 år och lag 80-96 år 
 
Tider 
Insim 12.30, start 14.00 

 
Startavgift 
70:- / ind.start, 100:-/ lag. start vid anmälan via OCTO . 10:- / start tillkommer vid 
anmälan på annat sätt. Faktura skickas ut till föreningarna.  
 
 
 
 



 

 

Fika 
Alla deltagare kommer att bjudas på frukt och fika under tävlingen istället för priser 
 
Grenordning 
1 200 medley  mixed 
2 50 frisim  mixed 
3 100 bröstsim mixed 
4 200 ryggsim mixed 
5 400 frisim  mixed 
6 50 fjäril  mixed 
7 100 frisim  mixed 
8 200 bröstsim mixed 
Paus 5 minuter 
9 4x50 frisim mixed 
Paus 30 minuter 
10 100 medley mixed 
11 50 ryggsim mixed 
12 100 fjäril  mixed 
13 200 frisim  mixed 
14 50 bröstsim mixed 
15 100 ryggsim mixed 
16 200 fjäril  mixed 
Paus 5 minuter 
17 4x50 medley damer 
18 4x50 medley herrar 
 
Kamratmiddag 
Efter avslutad tävling inbjuder vi till en kamratmiddag i anslutning till simhallen om 
intresse finnes till en kostnad av 200:-. Anmälan om detta senast fredagen 2 januari 
till jonas@skelfsborg.com Kontant betalning på plats. 
 
 
Logi 
Önskar någon övernattning från lördag till söndag så maila till jonas@skelfsborg.com 
så löser vi detta på ett bra sätt. 
 
  
Upplysningar 
Övrig information om tävlingen kan fås genom SK Elfsborgs kansli på telefon  
033-135900 eller via vår hemsida www.skelfsborg.com under länken arrangemang. 
 
 
 

Välkomna ! 
 
SIMKLUBBEN ELFSBORG 
 
  


