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Ronneby Cup 2016,  
söndagen den 18 september! 

PM 
 

 
Vi hälsar Karlskrona Simsällskap, Karlshamns Simklubb, Simsällskapet Delfin och 
Lönsboda Simsällskap hjärtligt välkomna till Ronneby Simhall och Ronneby Cup 
2016! 
 
Tävlingsplats: Ronneby Simhall, Blasius Königsgatan 27, Ronneby 
 
Parkering: Stor gratis parkering på framsidan av simhallen, bredvid Knut 
Hahnskolan 
 
Tävlingstider: Söndag 18 september 
 Pass 1: kl. 10:00-ca 12:00  
 Pass 2: kl. 14:30-ca 17:00 
 
Insim: Pass 1: kl. 09:00-09:45  
 Pass 2: kl. 13:30-14:15 
 
 

 

Viktigt angående extralopp: 
Vi kommer erbjuda möjligheten till extralopp i samband med tävlingen. Preliminärt 
kommer dessa att gå efter gren 12, dvs innan lunch. Vi kommer att erbjuda lopp upp 
till 200 meter. Alla sträckor under extraloppen, 25-200 m, körs gemensamt. 
Vi förbehåller oss rätten till strykningar i dessa lopp om det blir för många anmälda. 
Kostnad extralopp: 100 kr/start.  
Anmälan till extralopp måste göras i förväg, senast fredag 16/9 kl 12.00, till 
anders.wrenne@bth.se. Kontakta också denna adress för frågor om extralopp. 
 
Efteranmälan: Görs i mån av plats, kostnad 100 kr/start, via e-post,  
ronneby.simsallskap@telia.com, senast fredag 16/9 kl 12.00. 
 
Strykningar: Meddelas sekretariatet senast kl 9.00 tävlingsdagen. Meddela gärna 
strykningar i förväg till anders.wrenne@bth.se.  
 
Resultatlistor: Anslås i simhallen efterhand. Tävlingen kan även följas på 
LiveTiming. 
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Priser: Priser/Pokaler till alla finalister med godkänt resultat i finalerna. Medaljer för  
placering 1-3 i lagkapperna. 
Alla erhåller en deltagarmedalj. Utdelning av deltagarmedalj sker innan finalerna. 
 
Pauser: Kortare pauser kommer att hållas efter varje simsätt för att simmarna ska få 
möjlighet till bra återhämtning.  
 
Klubbfack: Kommer att finnas för varje deltagande förening. Sök upp facket 
omedelbart vid ankomst för att erhålla strykningslistor, lagkappslistor, matbiljetter 
mm. Heatlistor lämnas i klubbfacken i god tid innan tävlingsstart.  
 
Mat: De klubbar som beställt lunch erhåller matbiljetter i klubbfacken. Lunchen 
serveras ca 11.45-13.15.  
 
Försäljning: Dryck, korv, baguetter, godis mm i sporthallskiosken. 
 
Tränarmöte: Kl 9.15 tävlingsdagen i funktionärsrummet. 
 
Funktionärsmöte: Kl 09.45 tävlingsdagen i funktionärsrummet. 
 
Tränarfika: Kommer att finnas tillgängligt hela dagen i funktionärsrummet. 
 
Upplysningar: Eventuella frågor besvaras av vårt kansli via mejl, 
ronneby.simsallskap@telia.com 
 
Övrigt: Omklädningsrummen har inga låsbara skåp. Ronneby Simsällskap ansvarar 
inte för värdesaker som förvaras i omklädningsrummen. 
Simhallen har inte någon bassäng för avsimning. 
  

    
 

Välkomna 
Ronneby Simsällskap 
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