
 

 

INTERNATIONAL 

PM 

Tävlingsplats Nolhagahallen, Alingsås, 25 meter, 6 banor, el.tidt. 
 

Ankomst: När ni kommer till simhallen är vi tacksamma om ni tar er till Tävlingsbyrån, för att hämta  

 klubbhandlingar m.m. 
 

Invigning: Lördagen den 7 september kl. 08.30 

Två representanter från varje förening skall träffas i caféet för en inmarsch SENAST kl. 08.15. 
 

Tävlingstider: Fredag den 6 sept. Pass 1 kl. 17.30 

 Lördag den 7 sept. Pass 2 kl. 08.45 

 Lördag den 7 sept. Pass 3 kl. 15.00 

 Söndag den 8 sept. Pass 4 kl. 09.00 

 Söndag den 8 sept. Pass 5 kl. 15.00 
 

Insimning: Fredag den 6 sept. Pass 1 kl. 16.15 – 17.15 

 Lördag den 7 sept. Pass 2 kl. 07.15 – 08.25 

 Lördag den 7 sept. Pass 3 kl. 13.30 – 14.45 

 Söndag den 8 sept. Pass 4 kl. 07.15 – 08.45 

 Söndag den 8 sept. Pass 5 kl. 13.30 – 14.45 
 

Strykningar: Till Pass 1 och Pass 2 skall göras till tavling@asls.se senast fredag den 6 sept. kl. 12.00. 

 Till Pass 3 senast kl. 11.00 lördag den 7 sept. 

 Till Pass 4 senast kl. 17.00 lördag den 7 sept. 

 Till Pass 5 senast kl. 11.00 söndag den 8 sept. 

 OBS! Sen strykning och tom bana debiteras med 100 kr/start. 
 

Logibokning: Skall ske senast fredag den 29 aug. kl. 12.00 till ann.mardbrink@telia.com  

När ni bokar är bokningen bindande. ”Först till …….. ”. Olika Logipaket se Inbjudan. 

Ni kommer in i skolan kl. 20.00 på fredag kväll. 
  

Tränarmöte: Lördag den 7 sept. kl. 07.45 i konferenslokalen Sälen en trappa ned vid kassan. 
 

Extra lopp: Det blir inga extra lopp. 



 Under tävlingarna på lördagen och söndagen kan simmarna vistas i A-hallen, för att ladda 

 eller bara slappa. MEN!  

Klubbflaggor: Får sättas upp där den inte skymmer för funktionärerna samt att inga klubbflaggor över  

 sponsorskyltar. 
 

Efteranmälningar:  I mån av plats till dubbel startavgift. 
 

Försäljning: Vi kommer att ha försäljning från ARENA i vår Simshop som finns i caféet. 
 

Heatlistor: Kommer att läggas i klubbfacken i Tävlingsbyrån samt sättas upp i lilla bassängen samt vid 

 entrén till simhallen. Finns även på www.livetiming.se  
 

Resultat: Sätts upp i caféet på en whiteboardtavla. 
 

Livetiming: Kan följas på en TV under hela tävlingen i caféet. 
 

Prisutdelning: Se Grenordning i Inbjudan. 
 

Omklädning: Eftersom vi inte har så väldigt många skåp är vi tacksamma om ni kunde säga till simmarna 

 att vara så mycket som möjligt omklädda, när de kommer till simhallen. 

 Simmarna kommer att få dela skåp. 

 En tränare/ledare från varje förening hämtar nycklar i kassan med underskrift, och sen lämnar 

 tränarna tillbaka nycklarna TILLSAMMANS, och inte en och en. 

 Förlorad nyckel debiteras med 100 kr/nyckel. 
 

Ansvar: Alingsås Sim- & Liv och Nolhagahallen ansvarar inte för borttappade saker under tävlingarna. 

 Kvarglömda saker kan ni ta kontakt med klubben i efterhand på mail ann.mardbrink@telia.com  
 

Tävlingsbyrån: Finns vid entrén när ni kommer in i Nolhagahallen.  

 Öppettiderna är:  

Fredag kl. 16.00 – ca kl. 19.30 

Lördag kl. 07.00 – ca kl. 18.30 

Söndag kl. 07.00 – ca kl. 18.00 
 

Mat: Serveras i matsalen i Nolhagaskolan, som ligger nästan vägg i vägg med simhallen. 

 Tider:     Meny 

 Fredag middag kl. 18.30 . 20.30   

 Lördag frukost kl. 06.15 - 07.30   

 Lördag lunch kl. 11.00 - 13.30     

 Lördag middag kl. 18.00 – 20.30   

 Söndag frukost kl. 06.15 - 07.30 

 Söndag lunch kl. 11.00 – 13.30    

 Det serveras sallad till maten samt bröd & smör och saft/vatten.  

 Matbokningar skall ske senast söndag den 31 aug. kl. 12.00 till ann.mardbrink@telia.com  

 Det går också bra att beställa s.k. ”ströluncher”. Lunchen kostar 80 kr. 

 När ni bokar mat är den bindande. GLÖM INTE OM DET FINNS NÅGRA ALLERGIKER. 
 

Parkering: Vi har en parkeringsplats med gratis parkering.  
 

Upplysningar: 0703-787991 

 ann.mardbrink@telia.com  
 

VÄLKOMNA 



 
                      


