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17 – 18 februari 2018 
 

Tider:  Pass 1 Lördag 17/2  Insim 08.00   Start 09.00 
 Pass 2 Lördag 17/2   Insim 14.00   Start 15.00 
 Pass 3 Söndag 18/2 Insim 08.00   Start 09.00 
 Pass 4 Söndag 18/2  Insim 13.30   Start 14.30 
 Första passet tar ca 3 timmar, resterande pass ca 2,5 timmar vardera.  
 

Strykn: Vi kommer dels att köra med IC-controls ”app” för vilken det kommer mer info. 
Strykningar kan även lämnas på strykningslista och skall vara sekretariatet  
tillhanda senast en timme före start på resp. tävlingspass.  
Alt. mailas till oss under veckan, dock senast fredag (16/2) kl 12.00. 

 

Heat: Heatlistor finns på anvisad plats i simhallen, på LIVETIMING och i entrén samt ca 
15 minuter före start i sekretariatet. 

 Tävlingen kommer att genomföras med ”hängande start” i samtliga grenar utom 
Simcupen. 

 Ryggstartsstegar kommer att finnas tillgängliga på ryggsimsgrenar.  
 

Resultat: Vi använder LIVE TIMING. Resultat anslås på anvisad plats i simhallen och i 
entrén. Fullständig resultatlista kommer att finnas på Turebergs Simklubbs 
hemsida, livetiming.se samt utsändas per e-post till deltagande klubbar. 

 

Avsim: Sker i undervisningsbassängen. 
 

Priser: Medaljer till de tre främsta i varje gren/åldersklass. 
Presentkort samt medaljer till de tre främsta i Simcupen. 

 Heatpriser till segrarna i varje heat. 
 

Omklädn: Sker i anvisade omklädningsrum. Ansvarig tränare/ledare kvitterar ut  
 ”låsarmband” i kassan till skåp för sina simmare. Armbandet ska återlämnas efter  
 tävling. Ej återlämnade armband debiteras respektive klubb med 200  
 kronor/armband. Dela gärna skåp så att alla får möjlighet att låsa in sina  
 tillhörigheter. 

Turebergs simklubb ansvarar ej för kläder och värdesaker. 
 

Försäljn: Simartiklar från Swimshop.se kommer att finnas till försäljning under tävlingen. 
 Vi tar enbart emot betalning med kort alt. Swish. Ej kontant betalning. 
 
Parkering: Se nästa sida. 
 

Frågor: Eventuella frågor till Niklas Rajamäki 073 561 92 39 alt.  
Bengt Svensson 0762 008 966 bs@turebergsim.se 



          PM           

          

 
 

Turebergs simklubb hälsar alla hjärtligt välkomna!! 
 
 
 

 
 
Parkering finns vid det blå rutorna. 


