
 
 

PM till Sandaredssprinten 10 september 2017 
 
Plats:  Sandared Simhall, Alingsåsvägen Sandared 

Tävlingen genomförs på 6 banor, 25m bassäng med eltidtagning och livetiming; 
http://livetiming.se/program.php?cid=3200 
 
Tider som gäller för aktuell tävling är:  
Söndag Pass 1  Insim;  07:30-08:15  Start;  08:30  
Söndag Pass 2  Insim; 13:30-14:20  Start; 14:30 
Starten till pass 2 kan komma att flyttas fram men detta meddelas i så fall på 
tränarmötet! Tävlingen beräknas hålla på till ca kl. 19:00 
 
Klubbfack: Kommer att finnas placerade vid kiosken i simhallen. 
 
Heatlistor: Anslås i simhallen, 1 ex i varje klubb i klubbfacket samt att extra 
exemplar finns för försäljning. 
 
Tränarmöte: Tränarmöte sker i rummet innanför cafeterian, söndag 10/9 kl 07:45. 
 
Funktionärsmöte: Funktionärsmöte sker i rummet innanför cafeterian, söndag 10/9 
kl 08:00 samt 14:00 
 
Strykningar: Avanmälan från tävlingen och kända strykningar skickas till 
anmalan@sk70.se så snart som möjligt dock senast lördag den 9/9 kl 14.00 till 
pass 1. Strykningar till pass 2 vill vi ha senast i samband med att pass 1 är slut! 
 
Prisutdelning: Medaljer till de tre främsta i varje åldersklass. Medalj till simmare 
som persar delas också ut (max en pers-medalj per simmare) 
 
Mat: I simhallen finns en kiosk som säljer frallor, hembakat, dricka, kaffe, te och frukt 
till förmånliga priser. 
Det finns även två Pizzerior och en Thai-restaurant i närheten av simhallen som kan 
erbjuda lunch. 
 
Funktionärshjälp: Emottages tacksamt. Om möjligt meddela oss om du kan ställa 
upp via mail på: funktionar@sk70.se Funktionärer som deltar hela dagen bjuder 
SK70 på lunch. 
 
Upplysningar: Ta med hänglås till skåpen och be simmarna att gärna dela skåp!  
Övrig information om tävlingen kan fås genom SK70:s kansli, tfn 033-25 54 35 eller 
via mail kansli@sk70.se 
 
Övrigt: Vi har väldigt många starter i år så vi alla behöver hjälpas åt att hålla ett bra 
tempo och bra flyt på tävlingen! 
 
 

Varmt välkomna!! 
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