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SIMBADOPPET SWIMCAMP BORÅS 

Borås Simarena 20-21 oktober 2018 



 

 

Vi blev några klubbar på detta första år av Simbadoppet Swimcamp Borås, jättekul 

och vi skall göra allt för att det skall bli en kul upplevelse tillsammans. 5 stycken 

deltagande föreningar, 160 deltagare och ca 500 starter utöver kringaktiviteterna 

utanför tävlingen, välkomna! 

Datum: Borås Simarena-25m, 20-21 oktober 2018 

Incheckning: I tävlingsbyrån i klubblokalen en trappa upp från entrén i Borås Simarena. Meddela 

här vid ankomst ansvarig ledares kontaktuppgifter på plats. 

Program: Lördag 20/10 – 08.00 insim, 09.00 start pass 1, 12.00 incheck logi, 12.30 lunch, 

13.30 aktiviteter och korvgrill i Borås Djurpark, 16.30 insim, 17.00-18.00 ”Fångarna 

på Simarena”, 19.30 middag, 20.00 aktiviteter och disco 

 Söndag 21/10 – 07.00 frukost, 08.00 insim, 09.00 start pass 3, 12.00 utcheck logi, 

12.30 lunch, 13.30 avslut 

 Ledarna får mer information om aktiviteternas genomförande vid ledarsamlingen 

men vi utgår från att tränare/ledare bistår oss under aktiviteterna så att allt 

fungerar bra. 

Klasser: pojkar och flickor 11-12 år samt 10 år & yngre.  

Grenar: Se sidan 4 

Efteranmälan: Mot dubbel startavgift och till jonas@skelfsborg.com senast onsdagen den 17 

oktober klockan 12.00 

Avanmälan: Sker till jonas@skelfsborg.com senast fredagen den 19 oktober klockan 18.00. Där 

efter på plats senast vid pass 1 slut för pass 3 på anvisad blankett. 

Logi/mat: Enligt bokning av logi och matpaket vilket faktureras i efterhand. Mat serveras i 

Parkhallen och logi sker på Saltemads Camping 

Startavgifter: Betalas mot faktura i efterhand, 65:- ind.start och 100:- lag.start 

Lagkapper: Lämnas in senast 1 timma före start till tävlingsbyrån på anvisad blankett. 

Resultat: Anslås löpande i simhallen vid den lilla bassängen samt på www.livetiming.se  

Heatlista: Anslås löpande i simhallen vid den stora Scoreboarden och finns tillgängliga i 

klubbfacken och säljs även via vår servering. 

Klubbfack: Finns vid tävlingsbyrån  



 

Ledarmöte: En ledare kallas till genomgång och information lördagen den 20 oktober klockan 

08.15 nere i serveringen. 

Avsim: Sker i 50:ans bortre del av bassängen 

Omklädning: Medtag hänglås för detta samt ingen får ha skåpen kvar över natten. 

Ansvar: Borås Simarena och Simklubben Elfsborg ansvarar inte för borttappade prylar. 

Tävlingsbyrå: Klubblokalen en trappa upp från entrén till Borås Simarena 

Ledarfika: Vi bjuder på kaffe samt enklare dopp för samtliga tränare vid serveringen på 

anvisad plats. 

Parkering: Avgiftsfri parkering vid Borås Simarena 

Servering: Simklubben Elfsborg har servering med kaffe, dopp, festis, dricka och frukt. 

Priser: Nyttopriser 1-3 / gren och åldersklass samt deltagarplakett och diplom för alla som 

deltager. Prisutdelning enligt grenordning. 

Information: www.skelfsborg.com under ”arrangemang” och ”Simbadoppet” eller maila till 

jonas@skelfsborg.com  

 

Varmt välkomna till en kul helg! 

Simklubben Elfsborg 

 

 

 

 

 

 

www.skelfsborg.com 

Simidrott – Kamratskap - Engagemang 

 

 

 



 

Grenar: Pass 1-  lördag 20/10  

  1 25 frisim flickor 10&y 

  2 25 frisim pojkar 10&y 

  3 50 frisim flickor 11-12 

  4 50 frisim pojkar 11-12 (prisutdelning 1-4) 

  5 25 bröstsim flickor 10&y 

  6 25 bröstsim pojkar 10&y 

  7 50 bröstsim flickor 11-12 

  8 50 bröstsim pojkar 11-12 (prisutdelning 5-8) 

  9 4x25 medley mixed 10&y (2 pojk/2 flick) 

  10 4x50 medley mixen 11-12 (2 pojk/2 flick) (prisutdelning 9-10) 

 

  Pass 2 – lördag 20/10 

  ”Fångarna på Simarenan”, stationsaktiviteter med poängsamling. 

 

  Pass 3 – söndag 21/10 

  11 25 ryggsim flickor 10&y 

  12 25 ryggsim pojkar 10&y 

  13 50 ryggsim flickor 11-12 

  14 50 ryggsim pojkar 11-12 (prisutdelning 11-14) 

  15 25 fjäril flickor 10&y 

  16 25 fjäril pojkar 10&y 

  17 50 fjäril flickor 11-12 

  18 50 fjäril pojkar 11-12 (prisutdelning 15-18) 

  19 4x25 frisim mixed 10&y (2 pojk/2 flick) 

  20 4x50 frisim mixed 11-12 (2 pojk/2 flick) (prisutdelning 19-20) 

 


