
 

 

 

 

 

  

Välkomna till Kungsbacka och Pingvinracet! Först kommer lite viktig information gällande covid 

och de åtgärder som vi har vidtagit för att minimera trängsel och för att leva upp till gällande 

restriktioner. 

Vi har en jättestor simhall men tyvärr väldigt små omklädningsrum. Omklädningsrummen kommer 

därför inte att vara öppna för simmarna. Vi uppmanar därför alla simmare att duscha och byta om 

hemma innan ni kommer, ombyte kan sedan ske på läktaren eller i utrymmena bakom läktaren. 

Simhallen kommer att vara indelad i hemzoner för respektive klubb.  

Vi kommer på grund av gällande restriktioner inte kunna ha någon publik på plats. Vi kommer dock 

att kunna erbjuda många föräldrar en plats som funktionär om man vill vara på plats. Anmäl 

funktionärsintresse senast den 1 februari på: tavling@kbss.nu. För de föräldrar som inte får 

möjlighet att stå som funktionär erbjuder vi uppehälle i matsalen på Internationella Engelska 

Skolan (IES) som ligger bakom simhallen bredvid den stora aktivitetsparken. Där kan man äta 

medhavd mat och sitta i lugn och ro. Vi hoppas även på att kunna koppla upp oss till Livetiming 

där. En KbSS-flagga står utanför IES entré och visar vägen. IES är öppet från 08:30. 

Pingvinracet är inte någon offentlig tillställning eller allmän sammankomst och vi är därför 

förhindrade att släppa in andra än anmälda simmare, anmälda tränare och anmälda funktionärer. 

Eftersom Pingvinracet inte faller under offentlig tillställning/allmän sammankomst kontrolleras 

inga covidbevis utan bara att du är behörig i någon av de tre ovanstående kategorierna. 

Alla simmare, ledare och funktionärer ombeds att använda tävlingsentrén till simhallen. 

Tävlingsentrén hittar ni på långsidan mot järnvägsspåren. Där hittar ni också vår tävlingsbyrå med 

all information som ni behöver. Vi uppskattar om ni går in max två sällskap åt gången, ev. kö 

utanför tävlingsentrén. 

Slutligen vill vi återigen önska er välkomna till Kungsbacka.  
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Datum  Lördagen 5/2 2022, 2 pass. Insläpp från 07:40.  

Plats  Kungsbacka Badhus, 25 m, 8 banor   

Insim  Pass 1: 08:00 – 08:35   KbSS, Göteborg Sim, Varberg, Alingsås 

  Pass 1: 08:40 – 09:15   MASS, S77, S02, Lidköping   

  Pass 2: 12:30 – 13:05   MASS, S77, S02, Lidköping  

  Pass 2: 13:10 – 13:45   KbSS, Göteborg Sim, Varberg, Alingsås 

Använd gärna alla 20 banorna. 

Tävlingsstart Pass 1: 09:30 och Pass 2: 14:00 

Avsim Sker i den grunda delen av bassängen. 

Strykningar Strykningar i appen till pass 1 stänger på fredag den 4 februari kl. 18 och till pass 2 

när pass 1 är färdigsimmat. Viktigt att alla simmare känner sig friska när de 

kommer. Vi debiterar inga avgifter för sena avbokningar! 

Startlista Läggs ut på Livetiming under v. 4 

Tränarmöte Samling kl. 08:30 i konferensrummet på plan 3 

Funkismöte Samling kl. 08:50 samt 13:20 i konferensrummet på plan 3 

Listor För att minimera trängsel sätter vi inte upp några heat- och resultatlistor. Ni får 

gott om heatlistor att lägga i era hemzoner i simhallen. Heat- och resultatlistor 

finns även på Livetiming. 

Priser Samtliga deltagare erhåller en deltagarmedalj.  

Prisutdelning En rolig prisutdelning sker i samband med sista passets slut, så glöm inte att 

stanna kvar till slutet.  

Omklädning Omklädning och dusch sker på hemmaplan innan ni kommer till Kungsbacka. 

Ombyte kan ske på läktaren eller i utrymmet bakom läktaren 

Parkering Det finns många parkeringsplatser runt simhallen, samt i närliggande 

parkeringshuset Linden, mot avgift.  

Café För att minimera trängsel har vi valt att inte arrangera något café denna gång. 



Tävlingsbyrå Här sker insläppet av samtliga anmälda simmare, anmälda tränare och anmälda 

funktionärer. I tävlingsbyrån på nedre plan i tävlingsentrén har vi även all 

information kring tävlingen. Här hämtar ni heatlistor, lagkappsblanketter samt 

hämtar och återlämnar funktionärströjor. 

Upplysningar För övriga upplysningar, kontakta oss på: tavling@kbss.nu 
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Pass 1 - lördag fm Pass 2 - lördag em

1 100 medley flickor A 13 100 medley flickor B

2 100 medley pojkar A 14 100 medley pojkar B

3 25 ryggsim flickor C-D 15 25 fjärilsim flickor C-D

4 25 ryggsim pojkar C-D 16 25 fjärilsim pojkar C-D

5 50 ryggsim flickor A-B 17 25 fjärilsim flickor A-B

6 50 ryggsim pojkar A-B 18 25 fjärilsim pojkar A-B

7 25 bröstsim flickor C-D 19 25 frisim flickor C-D

8 25 bröstsim pojkar C-D 20 25 frisim pojkar C-D

9 50 bröstsim flickor A-B 21 50 frisim flickor A-B

10 50 bröstsim pojkar A-B 22 50 frisim pojkar A-B

11 4x25 frisim mixed CD 23 4x25 medley mixed CD

12 4x25 frisim mixed AB 24 4x25 medley mixed AB

A 12 år Minst 1 simmare av endera könet i lagkapperna

B 11 år

C 10 år

D 9 o y år

Vi ses i Kungsbacka! 


