
Anmälan till DM/JDM i Jönköping den 7-8/6 2014. 
Till denna tävling får simmare, från Elit, B, D1 och D2, som har kvalat in på minst en distans anmäla sig.   
Anmäla i vanlig ordning via NKK´s hemsida, SENAST den 12/5 Anmäl endast på de grenar du vill OCH FÅR simma. 
Kvaltider  och kvalregler ser ni längre ner på denna sida. Avresa kommer att ske tidigt på lördag morgon (ca. 07.00)  
Kom ihåg att kolla av ditt grenval med din tränare innan du gör din anmälan. 
Kostnad: Hela tävlingen: 600:- inkl lunch. En dag: 200:- inkl. lunch. Enstaka pass: 85:-  
Här kommer vi behöva hjälp med skjutsar till och från Jönköping. De som kan ta med sig minst 3 simmare i bilen har 
rätt att ta ut milersättning för resan. 
Jag kan ta med simmare i min bil. Antal:………st. (inkl. eget barn) 
Vi åker själva:…… 

Pass 1 LÖRDAG 10.00 Pass 2  LÖRDAG 16.00 
1:  200 frisim  damer   12: 200 frisim  herrar  

2:  400 medley  herrar   13: 400 medley damer  

3:  100 rygg  damer   14: 100 rygg  herrar  

4:  100 frisim  herrar   15: 100 frisim  damer  

5:  50 bröstsim  damer   16: 50 bröst herrar  

6:  100 bröstsim  herrar   17: 100 bröst damer  

7:  200 fjärilsim  damer   18: 200 fjäril herrar  

8:  50 rygg Herrar  19: 50 rygg damer  

9: 4*100 me damer   20: 4*100 me  herrar  

10: 4x200 fr herrar  21: 4x200 fr damer  

11: 1500 frisim  damer   22: 1500 frisim herrar  

Pass 3 SÖNDAG 09.00 Pass 4  SÖNDAG 15.00 
23: 4x100 fritt herrar   32: 4x100 fritt damer  

24: 400 fritt damer   33: 400 fritt  herrar  

25: 200 rygg  herrar   34: 200 rygg  damer  

26: 200 bröst  damer  35: 200 bröst  herrar  

27: 50 fjäril  herrar  36: 50 fjäril  damer  

28: 50 fritt damer  37: 50 fritt Herrar  

29: 200 medley  herrar   38: 200 medley damer  

30: 100 fjäril Damer  39: 100 fjäril Herrar  

31: 800 fritt herrar  40: 800 fritt damer  

 
OBS!!!! Läs texten nedan, så att ni anmäler rätt. Tänk på att det är kvalperiod, så ni måste ha gjort tiderna 
mellan 2013.06.11 - 2014.05.27.  

Du som fått anmälningslapp, är kvalad i minst en gren. 
 
� Anmäld simmare skall ha en tid på distansen inga 0.00 tider godkänns
 

� Alla deltagare i DM och JDM seedas in enbart med hänsyn till anmälningstid i grenen.  
 

� Simmare som är DM/JDM kvalad på enbart 50, 100 eller 200 får simma samtliga tre distanser.  
 

� Simmare som är DM/JDM kvalad på enbart 400, 800 eller 1500 frisim får simma samtliga tre 
distanser. Heatbegränsning till 3 heat/gren gäller med undantag om flera simmare klarat kvaltiden i 
respektive gren än vad som ryms inom 3 heat.  
 

� 200/400 m medley:  
Simmare som är DM/JDM kvalad på enbart 200 eller 400 medley får simma båda två distanserna.  
 
 
 

KVALTIDER PÅ BAKSIDAN ! 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


