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Inbjudan till NUSS Yngre (25m) 

 
 

5-6 februari 2022 

Lögarängsbadet, Västerås 
 

                                 Lördag kl. 08.30,   insim 07.15-08.15 

          Lördag kl. 15.00,   insim 13.30-14.45 

                                          Söndag kl. 08.30,   insim 07.15-08.15 

                                          Söndag kl. 15.00,   insim 13.30-14.45 

 

                                          Tävlingsklasser: Pojkar och flickor 

                                          Klass 13 år Klass 14 år Klass 15 år 

 

Arrangör: Västerås Simsällskap 
 

 
 

1

Simsätt  och Distanser  
 
Klass Född Frisim Bröstsim  Ryggsim  Fjärilsim     Medley 
 

13  2009  50  50   50   50   200 

100  100   100   100    

 400 

14  2008  50  50   50   50   100 

100, 200 100   100   100   200 

 400  200   200   200    400 

15  2007             50  50   50   50   100 

100, 200 100   100   100   200 

 400  200   200   200   400 

 

LAG 

13-15  2007-09 4x50           4x50 

 

4x100 

4x200 

 Välkommen till Vinterns Elitmönstring för Ungdom 



211124 

 

  

Anmälan 
Anmälan skall vara oss tillhanda senast måndagen den 17 januari 2022 KL. 23.59 

 

Anmälningstid från 25 och 50 metersbana räknas lika. Ingen omräkning. 

 

Anmälan är öppen from måndagen den 6 december 2021 

 

Anmälan görs via TEMPUS www.tempusanmalan.se  

Anmälda simmares resultat måste finnas med i SSF:s simdatabas TEMPUS  annars är anmälan ogiltig. 

 

Efteranmälan, via TEMPUS, kommer att mottagas i mån av plats och heatbegränsningar. Detta mot dubbel 

startavgift fram till fredagen den 4 februari kl.18.00. 

 

Startavgift 
Startavgiften är 70:-/individuell start och 90:-/lagstart, för de som kommer med på startlistan. 

Vid startbegränsning utses 6 reserver i varje gren. Antal heat i en gren kan utökas om antalet heat i andra grenar är 

mindre. 
Faktura utsändes till anmälda klubbar för startavgifter för simmare/lag som kommer med på startlistan. 

 

Startlista 
Startlista publiceras inom en vecka efter anmälningstidens utgång på vår hemsida. 

Heatlista erhålles vid ankomst och under tävlingens gång.  

Preliminär starttid kommer att anges för varje gren. 

 

Strykningar / laganmälan  
Strykningar och laganmälan sker genom IC-controls tränarapp. 
Strykningar skall ske senast 1 timma (07.30) före första passet  och för övriga pass senast 60 min efter föregående pass 

slut. OBS!! Även reserver måste strykas. 

Laganmälan skall vara tävlingsbyrån tillhanda senast 1 timma före passets början 

För strykningar och laganmälningar som görs senare än ovanstående tider, eller tom bana, uttages en extra  

avgift på 300:- vilket betalas på plats eller mot faktura. 

 

Specialbestämmelser för NUSS -Ä och NUSS -Y 

Simmare får ej deltaga i mer än en åldersklass individuellt och en åldersklass i lag. 

Simmare som deltagit i NUSS -Ä får inte deltaga i NUSS - Y. 

 

Mat och logi: Bokning av mat och logi se Västerås SS hemsida www.vasterassim.nu omkring 10 december 2021. 

 

Priser 
NUSS-medaljer: Guld, Silver, Brons till placering 1 - 3 (Lagmedlemmar i lagkapper) 

Årets tre bästa NUSS-klubbar, högsta totalpoäng från årets tre tävlingar, 

erhåller 5000:-, 3000:- och 2000:- 

Poängberäkning: 14, 11, 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1. Dubbel poäng i lag. 

 

Funktionärer 
VSS välkomnar tillresta funktionärer och ser positivt på nyutbildade funktionärer som vill göra sin praktik på NUSS. 

Anmäl er till VSS kansli, wilhelm.bark@vasterassim.nu. Vi drar av 2 startavgifter per funktionär från annan förening.   

 

Resultatservice 
Resultatlista uppsättes löpande omedelbart efter varje gren på anslagsplats. 

Resultat i realtid kommer finnas på Internet. Klicka på Live Timing på vår hemsida. 
Resultat- och Statistikfiler kan hämtas på vår hemsida senast första vardagen efter tävlingen. 

 

Upplysningar:  Västerås simsällskaps kansli tel. 021-18 62 36, vard. 09.00-17.00  

                               VSS hemsida: www.vasterassim.nu 

http://www.tempusanmalan.se/

