
  
 

PM till UGP1 och Sandaredsracet 13-14 okt 
2018 
 
Plats: Borås Simarena, Alidelundsgatan 12, Borås. 
Tävlingen genomförs på 10 banor, 25m bassäng med eltidtagning och livetiming; 
https://www.livetiming.se/program.php?cid=3669 
 
Tider som gäller för aktuell tävling: 
Lördag 13/10 Pass 1  Insim;  08:00-08:45  Start; 09:00 
Lördag 13/10 Pass 2  Insim; 13:30-14:20  Start; 14:30 
Söndag 14/10 Pass 3  Insim;  08:00-08:50  Start; 09:00 
Söndag 14/10 Pass 4  Insim; 13:30-14:20  Start; 14:30 
 
Viktig info om tävlingen: 
Vi har på denna tävling väldigt många starter (ca 2400st). SK70 och S77 kör båda 
två UGP1 denna helg. S77 har ett bra tidsschema som VSSF ogärna vill förlänga, 
samt att vi heller inte vill "tvinga" någon klubb att få en längre resa till tävlingen. 
Därför har vi tillsammans med VSSF bestämt följande: 
 
Tävlingen körs med 10 banor. 
Alla får simma sina anmälda grenar. 
Ingen klubb flyttas från Borås. 
Långloppen (800m resp. 1500m) kommer att köras med två simmare/bana. Detta 
kommer att genomföras på det sättet att båda simmarna dyker i bredvid pallen 
samtidigt på startsignal. Respektive simmare håller sig sedan utmed sin lina både 
fram och tillbaka. Manuell tidtagning på dessa heat. 
Vi erbjuder simmare att utan kostnad för anmälningsavgift stryka sig på 50m-
grenarna som är i slutet av pass 2 resp. pass 4. Detta för att simmare ska kunna 
avsluta dagen något tidigare. Vi hoppas ändå att så många som möjligt väljer att 
simma dessa 50m-grenar. Dessa grenar tar ca 30 min extra tid per pass. 
 
Följande preliminära passtider gäller (inklusive 50m-grenar, samt dubbla 
simmare/bana på långloppen): 
Pass 1: 09:00 - ca 13:00 
Pass 2: 14:30 - ca 19:00 
Pass 3: 09:00 - ca 12:50 
Pass 4: 14:30 - ca 19:00 
 
För att möjliggöra detta ansträngda tidsschema så ber vi vänligt men bestämt om 
minst två-tre funktionärer per deltagande förening! Vi hoppas på er förståelse om 
denna vädjan. 
 
Klubbfack: Kommer att finnas placerade vid kiosken i simhallen. 
 
Heatlistor: Anslås i simhallen, 2 ex till varje klubb i klubbfacket samt att extra 
exemplar finns för försäljning. 
 
Tränarmöte: Tränarmöte sker i styrketräningsrummet innanför omklädningsrummen, 
lördag 13/10 kl.08:15. 
 

https://www.google.se/maps/place/Bor%C3%A5s+Simarena/@57.7394269,12.9397762,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465aa0ccad5b3051:0x2094d68378ab1f23!8m2!3d57.7394269!4d12.9419648
https://www.livetiming.se/program.php?cid=3669


Funktionärsmöte: Funktionärsmöte sker i styrketräningsrummet 
innanför omklädningsrummen, lördag 13/10 och söndag 14/10 både kl.08:30 och 
kl.14:00. 
 
Strykningar: Strykningar görs i första hand via http://app.livetiming.se, i andra hand 
till anmalan@sk70.se. För pass 1 ska detta ske senast kl.18:00 fredag 12/10. 
Strykningar till övriga pass görs senast i samband med avslut av föregående pass.  
 
Prisutdelning och medaljer: Medaljer till de tre främsta i varje åldersklass. 
Lane 4 https://www.lane4.se/ sponsrar med presentkort till vinnarna i varje 
åldersklass på våra 50m-grenar. 
 
Mat: Nytt för i år är att vi vill erbjuda gästande klubbar lunch båda dagarna. Detta 
ska föranmälas till kansli@sk70.se senast onsdag 10 okt kl.12.00. Kostnad är 
80kr/lunch, inkl. vatten alt. saft (ej dricka), vilket kommer att faktureras i efterhand. 
På lördag erbjuds köttfärssås och spagetti + sallad + knäckebröd. På söndag 
kycklinggryta med ris + sallad + knäckebröd. Vi kan tyvärr inte erbjuda alternativa 
luncher för allergiker, vegetarianer, etc. Vi ber er också notera att vi har väldigt 
begränsat med bord/stolar i samband med lunchförsäljning. I simhallen finns 
dessutom en kiosk som säljer frallor, hembakat, dricka, kaffe, te och frukt till 
förmånliga priser. Det finns även restauranger i närområdet tex i Knalleland-området. 
 
Försäljning av simutrustning: Lane 4 https://www.lane4.se/ kommer ha försäljning 
på plats. 
 
Funktionärshjälp: Emottages tacksamt. Vi önskar minst 2-3 funktionärer från 
varje deltagande klubb (se info från VSSF ovan). Om möjligt meddela oss om du kan 
ställa upp via mail till funktionar@sk70.se. Samtliga deltagande funktionärer erbjuds 
lunch. 
 
Parkering: Finns gott om parkeringar runt badhuset och den närbelägna djurparken 
och på gångavstånd finns Knallelands parkeringsplatser. 
 
Upplysningar: Ta med hänglås till skåpen och be gärna simmarna att dela skåp!  
Övrig information om tävlingen kan fås genom SK70:s kansli, tfn 033-25 54 35 eller 
via mail kansli@sk70.se 
 

Varmt välkomna till en 
intensiv, men 

förhoppningsvis rolig 
tävling! 
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