
      
 

 

Inbjudan till LeWaSport Cup 2018,  

29-30 september i Motala 
 
Välkommen till Motala Simsällskaps traditionella hösttävling för 
seniorer, juniorer och ungdom med Anders Holmertz pris till bästa 200 + 400 frisim 

och fina priser i klubbtävling till de klubbar som erövrar poäng samt individuella 

priser i form av presentcheckar från LeWa Sport. 
 

Tider:  

Lördag 29 september   Söndag 30 september 

Pass 1:  Insim 07:45 / Tävling 09:00 Pass 3:  Insim 07:30 / Tävling 08:45 

Pass 2:  Insim 13:45 / Tävling 15:00  Pass 4: Insim 13:15 / Tävling 14:30  
 

Plats:     

Motala Sport & Simhall, 6 x 25 meter, adress: Östermalmsgatan 40  



      
 

 

 

Arrangör:    Anmälan: 

Motala Simsällskap   Via Tempus Anmälan senast 17 september 

 

Klasser:     Grenordning:  

Ö: Öppen klass, A: 17 oä, B: 15-16, C: 14 oy se bilaga. 

 

Anmälningsavgift:  

60 kr/individuell start och 80kr/lagstart. Betalning sker i efterskott mot faktura. 

 

Startlista:  
Startlistor publiceras på vår hemsida www.motalass.se och på Livetiming. 

 

Efteranmälan:  

I mån av plats, mot dubbel startavgift. Görs senast fredag 28 september kl. 12.00 via Tempus Anmälan. 

 

Strykningar  

Strykningar pass 1 skickas i första hand via tränarappen och i andra hand till tavling@motalass.se senast 

fredag 28 september kl. 18.00. Strykningar pass 2-4 lämnas via tränarapp eller sekretariatet innan 

föregående pass avslutats. 

 

Heatbegränsning:  

Vid stort antal starter förbehåller sig MSS rätten att begränsa antal heat, samt fördela klasserna vid 

begränsningar. 

 

Mat & logi:  

Lunch 100:-   Frukost 70:-  Logi: Anmäl intresse om logi till tavling@motalass.se 

Vid beställning av mat ange följande: 

• Antal frukost, lunch lördag 

• Antal frukost, lunch söndag    

 

Önskemål om specialkost, ange simmarens namn och mat/produkter som ska undvikas.  

Mat- och logibeställningar skickas till tavling@motalass.se. Bindande from 180921. 

 

Dessutom finns möjlighet att boka prisvärt alternativ på hotell eller vandrarhem. 

• Hotel Östermalm (300m från simhallen) 0141-21 99 00, www.hotellostermalm.se  

• Best Western Motala Statt (centralt) 0141-21 64 00, http://www.bestwesternmotala.se/ 

• Mallboden café och vandrarhem 0141-21 09 23, http://www.mallboden.se/ 

 

För mer information om tävlingen: tavling@motalass.se eller Livetiming 

http://www.livetiming.se/index.php?cid=4016
http://www.hotellostermalm.se/
http://www.bestwesternmotala.se/
tel:+46141210923
http://www.mallboden.se/
http://www.livetiming.se/index.php?cid=4016

