
 
 
 
 

PM till Sandaredssimmet 3-4 mars 2018 
 
Plats:  Sandared Simhall, Alingsåsvägen Sandared 
Tävlingen genomförs på 6 banor, 25m bassäng med eltidtagning och livetiming; 
http://www.livetiming.se/index.php?cid=3667 
 
 
Tider som gäller för aktuell tävling är:  
Lördag 3/3 Pass 1 Insim; 08:00-08:45 Start;  09:00 
Lördag 3/3 Pass 2 Insim; 13:30-14:20 Start; 14:30 
Söndag 4/3 Pass 3 Insim; 08:00-08:50 Start;  09:00  
Söndag 4/3 Pass 4 Insim; 13:30-14:20 Start; 14:30 
 
Ev tidigareläggning av pass 1 har tidigare diskuterats, men ursprungliga passtider 
kvarstår alltså! 
 
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, lördag 3/3 kl 08:15. 
 
Funktionärsmöte: Funktionärsmöte sker i rummet innanför cafeterian, lördag 3/3 
samt söndag 4/3 kl 08:30 samt lördag och söndag 14:00 
 
Strykningar: Avanmälan från tävlingen och kända strykningar görs i första hand 
via http://app.livetiming.se/, senast fredag 2/3 kl 18.00 för pass 1. Görs strykningar 
via mail till anmalan@sk70.se så ska dessa vara oss tillhanda senast fredag den 2/3 
kl 12.00 för pass 1. 
Övriga strykningar skall vara sekretariatet tillhanda i samband med föregående pass 
slut, återigen företrädesvis via http://app.livetiming.se/. 
*** Alla lagkapper planeras att strykas pga tidsbrist. Vi vill dock fortfarande 
hålla möjligheten öppen att genomföra lagkapperna i pass 3. Vid många 
strykningar i individuella grenar så kan detta tidsmässigt vara möjligt. Beslut tas i 
samråd med tränare på tränarmötet på lördag morgon. Övriga lagkapper stryks 
redan nu.***  
 
Prisutdelning: Medaljer till de tre främsta i varje åldersklass. 
 
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. 
 

https://www.google.se/maps/place/Sandaredsbadet/@57.712385,12.7885412,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46500808c9d84585:0xd70303e59fbb2b6c!8m2!3d57.712385!4d12.7907299?hl=sv&authuser=0
http://www.livetiming.se/index.php?cid=3667
http://app.livetiming.se/
mailto:anmalan@sk70.se
http://app.livetiming.se/


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 
Simmarna kommer att ha tillgång till pingisrummet fram till och med kl 14:30 på 
söndagen för att avlasta utrymmet i simhallen och för att ge dem en chans att vila 
mellan de olika heaten. 
Parkering finns framför och bakom simhallen, samt på vänster sida om simhallen 
(sett från entrén). Det finns även en parkering vid skolan (till höger om entrén) samt 
en stor pendelparkering nere i centrum. 
 
 

Varmt välkomna!! 
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