
 

 

 

 

 

 

Eskilstuna Simklubb och Svenska Simförbundet 

har härmed nöjet att bjuda in till 
 

 

RRIIKKSSMMÄÄSSTTEERRSSKKAAPP    

II  SSIIMMNNIINNGG  22002200  
  

EESSKKIILLSSTTUUNNAA  
2277--2288//66  

 

 

Info: Riksmästerskap i simning är en tävling som genomförs på flera platser runt om i 
  Sverige och sammanställs till en gemensam resultatlista. 
 
Reservation: Beroende på vad det kommer för nya direktiv från Folkhälsomyndigheten så kan 

restriktionerna nedan ändras. Det kan även bli så att fler klubbar välkomnas att 
delta på tävlingen. 

 
Plats:                               Munktellbadet, Eskilstuna 
 
Bassäng:                        50 m, 3 banor  
     
Tävlingstider: Pass 1 och 3: kl 10:00 (Insim 08:00-09:30) 
 Pass 2 och 4: kl 15:00 (Insim 13:00-14:45) 
 
Avgift: 75 kr per anmäld start för gästande klubbar, startavgift faktureras efteråt. 
 
Publik: Tävlingen kommer att genomföras utan publik.  
 Endast aktiva, tränare och funktionärer är välkomna att närvara i simhallen.  
 
Sändning: Tävlingen kommer att visas gratis på https://solidsport.com/eskilstunasimklubb 

https://solidsport.com/eskilstunasimklubb


 
 

Åldersgrupper: 13 år oä (2007 oä) 
   
Priser: De tre första i den gemensamma resultatlistan i alla grenar och åldersgrupper  
 tilldelas en medalj av SSF. Medaljerna skickas till simmarens förening som ansvarar  
 för att dela ut dem. I grenar där minst fem parasimmare deltar kommer även priser  
 för parasimning att delas ut enligt WPS-poäng 
 
Lunch och middag: Vi erbjuder lunch till de funktionärer som står fm + em och till deras barn om de  
 tävlar fm och em.  
 
Cafeteria: Cafeterian är öppen med väldigt begränsat utbud så ta gärna med egna  
 återhämtningsmål.  
 
Upplysningar: Christoffer Andersson 
 0704-78 09 06 
 esk@idrottsormland.se  
 www.eskilstunasimklubb.se 
 
 

Pass 1, lördag kl 10:00  Pass 3, söndag kl 10:00 

1 200m frisim damer   18 200m frisim herrar 

2 100 m fjärilsim herrar  19 100 m fjärilsim damer  

3 100m bröstsim damer   20 100m bröstsim herrar 

4 200m bröstsim herrar  21 200m bröstsim damer  

5 400m medley damer   22 400m medley herrar 

6 1500m frisim herrar  23 1500m frisim damer  

7 50 frisim Damer  24 50 ryggsim Herrar 

8 50 frisim Herrar  25 50 ryggsim Damer 

       

 Pass 2, lördag kl 15:00  Pass 4, söndag kl 15:00 

9 200m fjärilsim damer  26 200m fjärilsim herrar 

10 200m medley herrar  27 200m medley damer 

11 400m frisim damer  28 400m frisim herrar 

12 100m ryggsim herrar  29 100m ryggsim damer 

13 200m ryggsim damer  30 200m ryggsim herrar 

14 100m frisim herrar  31 100m frisim damer 

15 800m frisim damer  32 800m frisim herrar 

16 50 bröstsim Damer  33 50 fjärilsim Herrar 

17 50 bröstsim Herrar  34 50 fjärilsim Damer 
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