
VÅRSIMIADEN 

PM 

 
Tävlingsplats:   Sundahallen Stenungsund, 25m, 8 banor, eltidtagning.                                                                                                                                               
  

  Vi är tacksamma om besökare och tävlande uppehåller sig i cafét/försäljningen 

  så mycket som möjligt mellan loppen  

 

Lunch:   Vi erbjuder följande lunch för 65 kr. Lunchen serveras 75 m från  

  simhallen. 

   Lördag: Spagetti och köttfärssås 

   Söndag: Kyckling ris och curry 

   Det ingår smör, bröd, sallad och dryck. 

Maila till: ordforande@s77.se  senast söndagen den 12 April 

Glöm inte meddela eventuella allergier! 

 

Funktionärer:   Deltagande föreningar skall ställa upp med minst 1 funktionär per simpass, har 

  ni möjlighet är vi tacksamma om ni kan ställa upp med fler. 

   Meddela namnuppgifter senast 12 april till: funktionar@s77.se  

   Vi bjuder på lunch om man står båda passen under samma dag. 

 

Parkering:   Parkeringen är gratis. 

Omklädning:  Vi är tacksamma om ni kunde tala om för simmarna att det är bra om de delar 

skåp. Tag med hänglås.  

 

Tränar/Ledar-möte En tränare/ledare från varje förening skall samlas i lokalen mitt emot kassan kl. 

08.00 på både lördag och söndag. 

 

Ankomst:  Ni hittar all information om tävlingen samt heatlistor i informationen utanför 

S77.s kansli tag till vänster innan kassan. 

Invigning:  Inmarsch kommer vi att ha innan första passen båda dagarna. Två representanter 

från varje förening skall samlas i korridoren vid kansliet senast kl. 08.45. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ordforande@s77.se
mailto:funktionar@s77.se


Tävlingstider:   Lördag den 18 april. Pass 1 kl 09.00 

Lördag den 18 april. Pass 2 startar två timmar efter att Pass 1 är avslutad 

   Söndag den 19 april. Pass 3 kl 09.00 

Söndag den 19 april. Pass 4 startar två timmar efter att Pass 3 är avslutad  

 

Insimning:   Lördag den 18 april. Pass 1 kl 08.00 – 08.45 

   Lördag den 18 april. Pass 2 startar en timma efter att Pass 1 är avslutad 

Söndag den 19 april. Pass 3 kl 08.00 – 08.45 

Söndag den 19 april. Pass 4 startar en timma efter att Pass 3 är avslutad  

 

Prisutdelning:  De tre främsta i de individuella grenarna får medaljer och placering 4 – 6 får 

plaketter. När det gäller lagkapperna är det enbart de tre främsta som får 

medaljer. 

 Snälla! Hjälp oss med detta, så att simmarna kommer fram till prisutdelningen så 

fort som möjligt. 

 

Strykningar:  Strykningar till Pass 1 skall göras till tavling@s77.se senast fredag den 17 april 

kl 15.00. 

 Därefter skall strykningar göras innan föregående tävlingspass är avslutad till 

sekretariatet i simhallen.  

OBS! Sen strykning och tom bana debiteras med 100 kr/start. 

 

Efteranmälningar: Vi tar emot efteranmälningar till tavling@s77.se  i mån av plats till dubbel 

startavgift till den 16/4. 

 

Lagkapper:  Laguppställningar skall lämnas till sekretariatet i simhallen senast en timme före 

första start i respektive pass. 

 

Försäljning:  Vi kommer att ha försäljning av badkläder med mera i Pingishallen, som ligger 

vid stora idrottshallen (se bifogad kartan) 

Heatlistor:  Kommer att läggas i klubbfacken samt finnas för försäljning.   

Resultat:  Hittar ni vid försäljningen i Pingishallen  

Livetiming:  Tävlingen går att följa på www.livetiming.se. Det kommer även att finnas  

Superlive  i pingishallen 

Upplysningar:  tavling@s77.se 

 

VÄLKOMNA 

S77 Stenungsund 
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