
  
 
 
 
 
 
   
                                                                                                                                         

  

 

PM 
 

Borås Speedo Meet 
25-26 februari 2017 

Varmt välkomna till Borås och vår 50-meterstävling Borås Speedo Meet som vi 
hoppas skall bli en bra start på 50 säsongen. Vi har en full tävling men lite skillnader i 
grenar/åldersklasser vilket gör att vi inte behöver göra några begränsningar i 
tävlingen.  

 
Tävlingsplats: Borås Simarena, Borås 50 m och 8 banor. 
 
Incheckning: Vid ankomst hämtas klubbhandlingarna mm ut i tävlingsbyrån belägen i 

Borås Simarena samt ”kontaktuppgifter” i fylles. 
 
Tider: Lördag 25/2  Söndag 26/2 
 Pass 1, insim 07.30, start 09.00 Pass 3, insim 07.30, start 09.00 
 Pass 2, insim 14.30, start 16.00 Pass 4, insim 14.00, start 15.30 
 
 Möjlighet till insimning finns fredagen den 24/2 klockan 18.00-20.00 

 
Efteranmälan: I mån av plats mot dubbel startavgift. Till jonas@skelfsborg.com senast 

onsdagen den 22/2 klockan 12.00 
 

Anmälningsavgift: Faktureras klubbarna i efterhand. Antal starter -25 75:-, 26-50 70:-, 51-
75 65:-, 76-100 60:-, 100 eller fler 55:-, 80:- för lagkappslag. 

 
Avanmälan: För pass 1 senast fredagen den 24/2 klockan 18.00 till 

jonas@skelfsborg.com Där efter till tävlingsbyrån innan föregående pass 
slut på anvisad blankett som finns i vagnen för klubbfack samt i 
tävlingsbyrån. För sent inlämnad avanmälan, ”tom bana” debiteras med 
100:- vilket faktureras i efterhand. 

 
Seedning: Enligt inbjudan, 50 tider seedas in först tillsammans och delas sedan 

upp i resultatlistan enligt åldersklasser. 
 

Laguppställningar: Till tävlingsbyrån senast en timma före tävlingsstart på anvisad blankett 
som finns i vagnen för klubbfack samt i tävlingsbyrån. För sent inlämnad 
lagblankett debiteras med 100:- vilket faktureras i efterhand. 

 



     

 

Mat/logi: För de klubbar som beställt mat och logi så kommer ett PM för detta att 
ligga på tävlingarnas hemsida samt i klubbfacken. Fakturering sker i 
efterhand. 

 
Resultat: Publiceras snarast efter varje gren på www.livetiming.se Resultatlistor 

anslås även löpande i simhallen. 
 
Heatlista: Anslås vid startområdet samt deltagande föreningar får i klubbfacken. 

Heatlistor kommer även att finnas till försäljning via cafét i simhallen och 
i övrigt hänvisar vi till www.livetiming.se   

 
Klubbfack: Klubbfack kommer att finnas i anslutning till tävlingsbyrån på Borås 

Simarena. 
 
Ledarmöte: Lördagen den 25/2 klockan 08.15, en ledare från varje förening samlas i 

fiket. 
 
Prisutdelning: Enligt grenordning, se inbjudan. 
 
Avsimning: Sker i undervisningsbassängen 
 
Invigning: Pass 1 inleds med en kortare invigning. 2 simmare från varje förening 

samlas vid fiket klockan 08.45 för en inmarsch och presentation av 
deltagande föreningar. 

 
Inmarscher final: Samling sker vid lilla bassängen ca 10 minuter innan start till finalerna 

på 50-meters distanserna. 
 
Omklädning: Borås Simarena, medtag hänglås och dela skåp då utrymmet är 

begränsat.  
 
Ansvar: Borås Simarena ansvarar inte för borttappade saker under tävlingarna. 

Eventuellt kvarglömda saker kommer att samlas ihop i entrén till Borås 
Simarena. 

 
Tävlingsbyrå: Finns i anslutning till entrén där alla handlingar, klubbfack mm finnes. 

Här lämnas alla eventuella strykningar samt lagblanketter. 
 
Ledarfika: Ledare och tränare i deltagande föreningar erbjuds lättare fika i 

samband med tävlingarna vilket serveras i anslutning till fiket. 
 
Parkering: Fri parkering i anslutning till Borås Simarena  
 
Servering: Simklubben Elfsborg kommer att erbjuda fika, korv och bröd, dricka, 

glass och annan lättare förtäring under tävlingen. 
 
Sjukvård: Vie eventuellt behov kontakta personal på Borås Simarena. 
 
Information: Kan fås via vår hemsida www.skelfsborg.com samt kontakt med Jonas 

Söderberg 070-5736472 jonas@skelfsborg.com  
 
 

Varmt välkomna ! 
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