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PM 
Höstsimiaden  

1 December 

Sponsrad av Länsförsäkringar 

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

Hallen öppnar 07:30. 
OBS! Det är nötförbud i arenan! Och vi vill be er att bara äta frukt och mat 
på läktaren och i cafét.   
                                                                                                                                   
  

Mat:   Boost cafe kommer att ha salladsbar och luncher till försäljning hela dagen. Även café. 

Funktionärer:  Deltagande föreningar skall ställa upp med funktionärer per simpass enligt följande: 0-
19 starter = 0 funktionärer, 20-99 starter = 1 funktionär samt 100 starter eller mer = 2 
funktionärer. Meddela namnuppgifter senast 23/11 till: funktionar@s77.se  

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

Avanmälan:  Till pass 1: Skall ske senast fredagen den 30/11 kl. 18.00  på Grodan Synk eller till 
tavling@s77.se.  Strykningar till pass 2 skall vara tävlingssekretariatet tillhanda senast 
innan föregående pass avslutat. 
OBS! Sen strykning och tom bana debiteras med 100 kr/start. 

 

Tävlingstider:  Datum     Pass     Insim        Start       
lördag  1/12          1     08:00-‐08:50      09:00    
lördag  1/12          2     ca:1  tim  efter  pass  1  slut       ca.2  tim  efter  pass  1  slut    
    

Parkering:   Parkeringen är gratis. 

Omklädning:  Vi är tacksamma om ni kunde tala om för simmarna att det är bra om de delar skåp. Det 
går tyvärr inte att låsa skåpen men dom går att använda och vi ansvarar inte för några 
värdesaker.  
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Tränarmöte: En tränare/ledare från varje förening skall samlas i konferensrummet ovanför kassan kl. 
08.00 på lördag. 

 

Funktionärssamling: Träffas 45 minuter före varje pass i konferensrummet ovanför kassan. 

 

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

Invigning:  Inmarsch kommer ske innan första passet. Två representanter från varje förening skall 
samlas utanför cafét längst in i simhallen. senast kl. 08.45. 

  
Prisutdelning:   I individuella grenar delas medaljer ut till placering 1-6 per åldersklass. 

I lagkapper delas medaljer ut till de simmare som ingår i lag som har placering 1-3. 
 . 
Efteranmälningar: I mån av plats fram t.o.m. 28 november mot dubbel startavgift. Anmälan sker på mail 

till: tavling@s77.se  

Heatlistor:   Kommer att läggas i klubbfacken samt finnas för försäljning. 
 
Försäljning: Det kommer att finnas försäljning av kläder och simutrustning från Inter Sport.   

Resultat:  Hittar ni på väggen mot lilla bassängen och på livetiming.  

Livetiming:  Tävlingen går att följa på www.livetiming.se. 

Upplysningar:  tavling@s77.se 

 

VÄLKOMNA  
S77 Stenungsund 
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