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Falköpings Simsällskap välkomnar alla deltagare till 
Trandoppet
söndagen den 23 mars 2014
	
25-meters bassäng, 6 banor med eltidtagning

Tävlingstider:	Insim 8.30
	Första start 9.30 
	Tävlingen går i ett pass med ca en timmes lunchpaus.
		
Inmarch:	Två deltagare från varje förening iförda klubbdräkt samlas kl. 9.15 utanför äventyrsbadet  

Strykningar:	Strykningar skall vara Falköpings SS tillhanda senast fredag 21 mars kl. 18.00 via e‑post: 
tavling-fss@hotmail.com" tavling-fss@hotmail.com
Strykningar som inkommer senare debiteras med anmälningsavgiften. Tom bana debiteras med 50kr per start utöver anmälningsavgiften. 

Funktionärshjälp:	Vi tar tacksamt emot funktionärshjälp, meddela via e-post: tavling-fss@hotmail.com" tavling-fss@hotmail.com. Alla funktionärer bjuds på fika och smörgåstårta. Funktionärsmöte kl. 9.00 i klubblokalen. 

Heatlista:	Heatlistor finns till försäljning. Startlistor finner ni på vår hemsida: www.fss-falkoping.se 

Resultat:		Resultatlistor anslås löpande på glasväggen mellan bassängerna. RE-fil hämtas från vår hemsida www.fss-falkoping.se. 

Avsimning:		Möjlighet till avsimning finns i undervisningsbassängen. Observera att ingen lek är tillåten då det stör dem som vill simma av. 		
Priser:	Medaljer till de tre främsta i varje åldersklass. Prisutdelningar efter grenarna 8,14,24 & 30

Tränarmöte:           Tränarmöte hålls kl. 8.45 i klubblokalen 
                                (en trappa ned)

Extralopp:	Möjlighet till extralopp finns. Kostar 100kr per start och simmas i lunchpausen. Begränsat till ett killheat och ett tjejheat. 


Försäljning:	Badets cafeteria håller öppet.

Övrigt:	                Till skåpen i omklädningsrummen krävs en tia. 
                                 Ta gärna med egen stol, då det är begränsat med
	                sittplatser i simhallen.      

Fotografering	Falköpings Simsällskap kommer under tävlingen att ha en fotograf som kommer fota prisutdelningar mm. Om någon simmare inte får vara med på bild så meddela vänligen oss via mail tavling-fss@hotmail.com eller till sekretariatet. 
Livetiming	Följ gärna vår tävling via livetiming.se!  

Call-room	Vi kommer som ett försök att sänka ljudnivån bakom startbryggan införa call-room. Var detta ligger ser ni på anläggningsskissen på hemsidan. Simmare som ska starta samt två därpå följande heat får befinna sig på startbryggan. Simmarna kommer att ropas upp allt efter som och får då gå in på startbryggan. Vi kommer att ha en genomgång av detta på tränarmötet och det kommer säkert att fungera mycket smidigt under dagen.  

Upplysningar:        Jonathan Elofsson 0705-42 40 45	

