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Välkomna! 

http://www.skagir.se/


TÄVLINGSDAG Lördag 2 december 

 
PLATS Storsjöbadet Östersund, 6 banor i 25m bassäng 

 
TÄVLINGSSTART Pass 1: 10:00, insim 08:30-09:45 

Pass 2: 16:00, insim 14:30-15:45 

 
ÅLDERSKLASSER A -- 9 år och yngre (födda 2008 och senare) 

B --  10 år (födda 2007) 

C --  11 år (födda 2006) 

D --  12 år (födda 2005) 

E -- Lagkapp 10 år och yngre (2007 och senare) 
 F -- Lagkapp 11-12 år (2005-2006) 

 

Lagkapper genomförs för flickor, pojkar och öppen. I öppenklass får 

lagkappslag får innehålla max 2 killar men valfritt antal tjejer. 

 
STARTLISTA/HEATLISTA Startlista har anslagits på Livetiming http://www.livetiming.se/ 
 Heatlistor kommer att finnas i varje klubbfack samt anslås på Livetiming 

innan start. 

 
EFTERANMÄLAN  Efteranmälan kan göras via Octostatistik fram tom torsdag 29/11 kl 22.00 

eller direkt till tävlingssekretariatet senast 1,5 tim före respektive 

tävlingspass start. 

 
LAGUPPSTÄLLNINGAR Lämnas till sekretariatet senast 1 timme innan varje simpass. 

 
INGÅNG/OMKLÄDNING Ingång via tävlingsentrén på baksidan av Storsjöbadet. Omklädning sker i 

massomklädningsrum försedda med skåp. Lämna inga värdesaker i 

omklädningsrummen, arrangören ansvarar inte för förlorade saker 

Armband kvitteras ut klubbvis i tävlingssekretariatet, ett armband per två 

simmare. Innan avresa skall armband återlämnas klubbvis till 

Storsjöbadets reception. För ej återlämnade armband debiterar 

Storsjöbadet 150 kr/styck. 

 
AVBAD Avbad sker i hoppbassängen. 

 
PRISER Medalj till de tre första i varje gren. Prisutdelning efter grenarna 6, 14, 

22, 32, 42, 48, 56 

 
PAUS 15 minuters paus efter grenarna 14 och 42. 

 
LEDARMÖTE Sker på SK Ägirs kansli lördag 09:00. 

 
FUNKTIONÄRSSAMLING Sker på SK Ägirs kansli 45 minuter innan respektive simpass start samt 

direkt efter simpass slut. 

 

http://www.livetiming.se/


TRÄNAR-/FUNKTIONÄRSFIKA Fika för tränare och funktionärer på SK Ägirs kansli i samband med paus. 

 
LUNCH Förbeställda matbiljetter kvitteras ut av varje klubb i tävlingssekretariatet 

samtidigt med armbanden. 

 
UPPLYSNINGAR Tävlingsledare: 
 Putte Eby 
 Tel: 070-6984560 

 E-post: eby@gmail.com 

 

 Tävlingssekreterare: 
 Rikard Jakobsson 

 Tel: 070-2112594 
E-post: rikard.jakobsson@hotmail.com 

  

SK Ägirs kansli – Hanna Haglund  

Tel: 076-7155326 

E-post: simskola@skagir.se 
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