
 

                                                                                        
 

  

PM  
 

Äggadoppet 2.0 
Sjöbo 18 april 2022 

 

 
 

 
Tävlingsplats: Sjöbo Simanläggning, Ågatan 7 Sjöbo 
 
Arrangör: Sjöbo Simsällskap 
 
Tävlingstider:  Insim Start 
 Lördag Pass 1 07.45-08.50 09.00 
 Lördag Pass 2 12.45-13.50 14.00 
  
 
Insläpp i anläggning Från kl. 07:30 
 
 
 



 

                                                                                        
 

 

 
 
Tävlingsledare: Jonas Larsson 
 
Ledarmöte: En ledare/tränare per klubb inbjudes att närvara på 
 ledarmöte, lördag kl. 08.30 och 13:30 på anvisad plats. 
 
Avanmälan: Skall göras senast kl. 19.00 kvällen före pass 1.  

Strykningar till pass 2 ska göras senast 30 minuter efter 
föregående pass. En straffavgift på 100 SEK kan uttagas vid 
sen strykning. Strykningsappen skall användas. 
 

Seedning:  Alla tider gjorda i 25m bassäng och 50m bassäng sorteras i 
tidsordning utan omräkning vilka sedan går före alla tider 
gjorda i yardbassäng. 
 

Extralopp:  Erbjuds efter pass 1 och före 2. 100 SEK per deltagare och 
lopp.Max 1 heat för damer och 1 heat för herrar. Max 200 m. 
 Anmälan till sekretariatet senast 1 timme före start. 

 
Resultatlistor:  Publiceras fortlöpande på livetiming.  
 
Klubbfack:  Ett namngivet informationsfack för varje klubb kommer att 
 finnas vid sekretariatet i simhallen. 
 
Priser:  Medaljer till placeringar 1-3 (alla klasser) 
 Plaketter till placeringar 4-6 (klass 09, 10, 11 och 12-oy) 
 
Avsimning:  Erbjuds i undervisningsbassängen vid omklädningsrummen. 
 
Försäljning: Sjöbo Simsällskap erbjuder kaffe, dricka, toast, mackor m.m. 
  i kiosken. 
 
 
Tränarfika:  Serveras vid Sjöbo Simsällskaps kiosk. 
 
Funktionärer: Vi tar gärna emot hjälp av gästande klubbar. Anmälan sker 

till kansli.sjoboss@sjobo.nu . Funktionär som ställer upp på 
heldag bjuds på lunch av Sjöbo Simsällskap. 

 Funktionärssamling kl 08:40 på anvisad plats. 
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Information:  Varje förening mottager ett band per simmare för grind/skåp 
 i anläggningen. Banden kvitteras ut av ansvarig ledare. 
 Samma antal band som kvitterades ut, återlämnas vid 
 tävlingens slut. Förlorade band debiteras med 150kr/st.  

 
Tränare/Deltagre: Ingång genom  huvudentre´. 

Publik: Publik tillåten. 

Kontakt:   kansli.sjoboss@sjobo.nu  
 
Parkering: Observera att det endast tillåtet att parkera inom markerade 

parkeringsplatser. Inte på grönytor eller bakom sporthallarna.  
Parkering finns på intilliggande gator, 5 min gångväg från 
simanläggningen.  

 
Ansvar: Sjöbo Simsällskap ansvarar ej för borttappade saker under 

tävlingen. Eventuellt kvarglömda saker kommer att samlas 
ihop efterhand och förvaras på angiven plats. Ta en titt där 
innan ni lämnar tävlingen. 

 
  
 

VÄLKOMMEN TILL SJÖBO 
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