
                                                                                                                                                                                            

 

HÖSTSIMIADEN 
I SAMARBETE MED  

    

PM 

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

 

Lunch: Om ni är intresserade att äta lunch kan vi erbjuda följande för 80 kr. 

 Lördag: Lasange an Forno 

 Söndag: Korv Stroganoff 

 Smör & bröd, Sallad och Dryck 

 Maila till:  ann.mardbrink@telia.com   SENAST TISDAG DEN 18 NOVEMBER 

 GLÖM INTE ATT MEDDELA OM DET FINNS NÅGON SOM ÄR ALLERGISK. 
 

Funktionärer:  Deltagande föreningar skall ställa upp med 1 st. funktionärer per simpass.  

                          Meddela namnuppgifter senast 18/11 till: Alingsås SLS, funktionar@asls.se 

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

 

Parkering: Parkeringen är gratis. 

 

Omklädning: Vi är tacksamma om ni kunde tala om för simmarna - att det är bra om de delar skåp. 

 En tränare/ledare från varje förening hämtar nycklar i kassan när ni kommer på morgonen, och då är 

det viktigt att ALLA nycklar lämnas tillbaka på lördagen, så att simmarna som kommer på 

söndagen kan byta om. EJ INLÄMNAD NYCKEL DEBITERAS MED 100 KR/NYCKEL. 
 

Tränar/Ledar- KOMMER DET ATT VARA BÅDA DAGARNA. En tränare/ledare från varje förening  

möte: skall samlas i lokalen Sälen (en trappa ned vid kassan) SENAST kl. 08.00. 
  

Ankomst: Ni hittar information om tävlingen samt Heatlistor i vagnen med klubbfacken, som står i entrén till 

 simhallen. 

 

Invigning: KOMMER VI ATT HA BÅDA DAGARNA. Två representanter från varje förening skall 

samlas i caféet SENAST kl. 08.45 för avprickning för en inmarsch. 
 

Tävlingstider: Lördag den 22 nov. Pass 1 kl. 09.00 

 Lördag den 22 nov. Pass 2 Startar två timmar efter det att Pass 1 är avslutad 

 Söndag den 23 nov. Pass 3 kl. 09.00 

 Söndag den 23 nov. Pass 4 Startar två timmar efter det att Pass 3 är avslutad 
 



Insimning: Lördag den 22 nov. Pass 1 kl. 07.45 – 08.45 

 Lördag den 22 nov. Pass 2 Startar en timma efter det att Pass 1 är avslutad 

 Söndag den 23 nov. Pass 3 kl. 07.45 – 08.45 

 Söndag den 23 nov. Pass 4 Startar en timma efter det att Pass 3 är avslutad 

 

Strykningar: Till Pass 1 skall göras till tavling@asls.se senast fredag den 21 nov. kl. 16.00 

 Därefter skall strykningar göras innan föregående tävlingspass är avslutad till sekretariatet. 

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

Prisutdelning: På LÖRDAG PASS 1 efter gren 5, 9, 13. 

Inför PASS 2 på lördagen börjar vi med prisutdelning för gren 14 & 15 fem minuter innan första  

tävlingsstart. Därefter är det prisutdelning efter gren 19, 23, 27 samt 29.  

 

På SÖNDAG PASS 3 efter gren 34, 38, 42. 

Inför PASS 4 på söndagen börjar vi med prisutdelning för gren 43 & 44 fem minuter innan  

första tävlingsstart. Därefter är det prisutdelning efter gren 48, 52 samt 54. 
 

De tre främsta i de individuella grenarna får medaljer och placering 4 – 6 får plaketter. 

När det gäller lagkapperna är det enbart de tre främsta som får medaljer. 

Snälla! Hjälp oss med detta, så att simmarna kommer fram till prisutdelningen så fort som 

möjligt. 
 

Lagkapper: Laguppställningar skall lämnas till sekretariatet senast en timma före första start i respektive pass. 

  

Klubbflaggor: Får lov att sättas upp, men ej över reklamskyltarna. 

 

Efteranmälningar: Vi tar emot efteranmälningar till tavling@asls.se  i mån av plats till dubbel startavgift. 

 

Försäljning: Vi kommer att ha försäljning i Simshopen, som är i anslutning till entrén till simhallen. 

 

Heatlistor: Kommer att läggas i klubbfacken samt sättas upp i lilla bassängen samt vid entrén till simhallen. 

 

Resultat: Hittar ni i entrén bredvid cafet. 

 

Livetiming: Kan följas på www.livetiming.se under hela tävlingen. 

 

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 kansli@asls.se 

  

Upplysningar: Ni kan ringa 0703-787991 

 Eller maila till ann.mardbrink@telia.com  

 

VÄLKOMNA 

ALINGSÅS SIM- & LIV 
 

                                                                             


