
 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Datum:  15 juni 2019 

Plats:  Växjösjön, med start vid Vattentorget   

Tävlingsdistanser: 925 meter, 1850 meter, samt 5000 meter   

Tävlingstider:

  

 

Bansträckning: Se sida 3 

Tidtagning: Eltidtagning med personliga chip 

Priser: Medaljer till samtliga deltagare i tävlingsklass.  

Pris till de som placerar sig topp 3.  

Anmälan:  Anmälan görs via www.openwaterentry.se 

Sista anmälningsdag är söndagen den 2 juni.  

Vi tar emot efteranmälningar i mån av plats fram till 

fredagen den 14 juni mot en extra kostnad på 100 kr. 

I mån av plats går det även bra att efteranmäla sig på plats 

på tävlingsdagen från kl. 09.30 och fram till aktuellt lopps 

registrering. Då gäller endast swishbetalning. 

OBS: Anmälan är bindande! 

 REGISTRERING START 

925m 10.00 11.00 

1850m 11.00 12.00 

5000m 12.30 13.30 

VÄXJÖ SIMSÄLLSKAP BJUDER IN TILL 

http://www.openwaterentry.se/


 
 

 

Försäkring: Det går att teckna en försäkring via www.startklar.nu. Blir 

man sjuk eller skadad kan man få tillbaka sin startavgift via 

dem. 

Tävlingskostnad: 925m: 275 kr 

  1850m: 375 kr 

  5000m: 550 kr 

OBS! Vi ger 10 procent i rabatt vid anmälan innan den 1 

maj. Vid anmälan ange koden: earlybird2019 

Open Water Trophy: Distansen 5000 m ingår i förbundets tävlingsserie, Open 

Water Trophy. Tävlingslicens krävs om du vill vara med och 

tävla om poäng och prispengar. Du måste delta på minst 

fyra deltävlingar.  

Även du som simmar 5000 m i motionsklassen kan delta. 

Genomför du minst fyra deltävlingar får du kostnadsfritt årets 

Open Water Trophy statyett.  

Mer information finns på förbundets sida: 

http://www.svensksimidrott.se/Varagrenar/oppetvatten/Op

enWatertrophy 

Inställd tävling:  Om tävlingen måste ställas in på grund av extraordinära 

omständigheter förbehåller vi oss rätten att som arrangör 

behålla 50 procent av inbetald tävlingsavgift.  

Åldersgränser: Minimumålder för att delta är 11 år. Alla under 15 år 

behöver målsmans tillåtelse för att få delta.  

Våtdräktskrav: Är vattentemperaturen lägre än 18˚C krävs våtdräkt.  

Mat & förvaring: Kommer att finnas i anslutning till startområdet.   

Transport:  Från många städer är det enkelt att nå Växjö via tåg. 

Centralstationen ligger enbart 3 minuters promenad från 

startområdet.   

Mer information: Ett PM med mer information kommer att mejlas ut till alla 

anmälda deltagare två veckor innan tävlingen. PM:et 

kommer också att finnas tillgängligt på Växjö Simsällskaps 

hemsida.  

 Fortlöpande information kommer att läggas upp på Växjö 

Simsällskaps hemsida samt på vår facebooksida  

@karl-oskarsimmet. 

Frågor:  Hänvisas till tavling@vaxjosimsallskap.com  

www.startklar.nu
http://www.svensksimidrott.se/Varagrenar/oppetvatten/OpenWatertrophy
http://www.svensksimidrott.se/Varagrenar/oppetvatten/OpenWatertrophy
mailto:tavling@vaxjosimsallskap.com


 
 

 

BANSTRÄCKNING  

 

 

925m ett varv på ”blå bana” 

1850m två varv på ”blå bana” 

5000m fyra varv på ”blå-orange bana”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 TÄVLINGSSPONSORER 


