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Inbjuder till  
Tändstickshoppet 2023 

 
Jönköpings Simsällskap har nöjet att inbjuda till 
Tändstickshoppet 2023 20-21 maj. Tävlingarna kommer att arrangeras samma helg som USM. Direkt 
efter Tändstickshoppet på lördagen och söndagen börjar grenarna för USM. 
 
Plats:    Rosenlundsbadet, Elmiavägen 4 554 54 Jönköping  
 
Program: 
fredagen 19/5 
09:00 D-klass mixed 1m 
 
lördagen 20/5 
09:00 D-klass mixed 3m 
 
Prisutdelning och resultat: 
Hopparna kommer få se sina poäng, inga slutresultat kommer att visas, alla deltagare får pris. 
 
Träningstider:  Torsdag 18/5: 15:00-19:00 

Fredag 19/5: kommer ut efter anmälan 
Lördag 20/5: kommer ut efter anmälan 

 
Anmälan:  Anmälan skickas till: mats.wiktorsson@jonkopingss.se 

Sista anmälningsdag är onsdag den 3 maj 2023 kl. 23.59 
Uppge även hopparnas tävlingslicensnummer samt vilka ledare och domare 
som medföljer! 

 
Anmälningsavgift:  150:-/start. Faktureras via e-post. 
 
Efteranmälan:  Efteranmälningstiden utgår måndagen den 23 maj 2022 kl. 12:00. 300:-/start
   som faktureras via epost. 
 
Hopplistor: Hopplistor för samtliga grenar ska skrivas in på diverecorder gärna redan den 

15 maj kl. 18.00 för att underlätta för tävlingsledningen. Enligt reglerna ska 
alla hopplistor lämnas in senast kl 18:00 dag före tävling. 

 
Mat/Logi: Mer info hittar ni på JSS hemsida under fliken Arrangemang 2023 
 https://www.jonkopingss.se/start/?ID=397875	 
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Tävlingsserier: 
Klass D (födda 2012 och senare) - 1m och 3m 
4 valfria hopp ur minst 3 grupper. 
D-klassen hoppar inte höga hopp, och får INTE tävla i C-klassens höga-tävling eller synchro 3m på 
USM. 

 
Upplysningar:  För mer information se uppdateringar på www.jonkopingss.se   

Arrangemangà2023àsimhopp) eller  
mats.wiktorsson@jonkopingss.se eller  

 
Jönköping SS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vid alla våra tävlingar kan vi erbjuda följande inkvartering och matalternativ: 
  
SCANDIC, Elmia 
 
SCANDIC hotell är sammanbyggt med Rosenlundsbadet och du når tävlingsområdet via 
en gång från hotellets undervåning. 
  
Endast logi -pris per rum och natt ink. frukost och moms 
  
Enkelrum 950 SEK 
Dubbelrum 1090 SEK 
Trebäddsrum 1290 SEK 
Fyrbäddsrum 1490 SEK 
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Måltider 
  
Sportmål lunch eller middag 169 sek per person och måltid. Bokas senast 14 dagar i förväg 
här: www.thefork.se/elmia 
  
Bokning / Betalning 
Bokningskod ska lämnas vid bokningstillfället för att erhålla de här priserna. 
Kod: JSS2023 
Bokning sker via telefon 036-5854610 mellan 08.30-16.30 vardagar 
alt. mail mice@scandichotels.com.  
Bokning i mån av plats, begränsat antal rum. Boka tidigt för att säkra din plats. Betalning med kort vid incheck 
alternativt förskottsbetalning. 

  
Villa Björkhagen 
Stugby , 750 m från Rosenlundsbadet. Här bor ni i stugor för fyra personer eller 
villavagn/rum: 
Priser: 
Stuga med 4 bäddar 1090:- Vagn med 3 bäddar 990:- Rum med 2 bäddar 890:- 
 
Måltider: Frukost 90:-, Lunch 105:-, Middag 105:-, Mellanmål 75:- 
I stugorna finns möjlighet till självhushåll. För bokning av mat/boende på Villa 
Björkhagen kontakta: tavling@jonkopingss.se 
  
Lunch och Middagsservering 
För er som söker lunch och middag erbjuder vi normalt detta på KFUM c:a 400 meter 
från Rosenlundsbadet eller som catering i simhallen. 
Fredag middag till söndag lunch. Kostnad 80-100:-/måltid beroende på serveringsform. 
Bokas via tavling@jonkopingss.se 
  
Prolympia 
Madrassförläggning i skolsalar bara ett stenkast från Rosenlundsbadet. 
Frukost ingår och serveras på skolan. 
130:-/person/natt 
Bokas via tavling@jonkopingss.se 
 


