
 
 

PM till Sandaredssprinten 8-9 sept 2018 
 
Plats: Sandareds Simhall, Alingsåsvägen Sandared. 
Tävlingen genomförs på 6 banor, 25m bassäng med eltidtagning och livetiming; 
https://www.livetiming.se/index.php?cid=3668 
 
Tider som gäller för aktuell tävling:  
Lördag 8/9 Pass 1  Insim;  08:00-08:45  Start; 09:00 
Lördag 8/9 Pass 2  Insim; 13:30-14:20  Start; 14:30 
Söndag 9/9 Pass 3  Insim;  08:00-08:50  Start; 09:00 
Söndag 9/9 Pass 4  Insim; 13:30-14:20  Start; 14:30 
 
Klubbfack: Kommer att finnas placerade vid kiosken i simhallen. 
 
Heatlistor: Anslås i simhallen, 2 ex till varje klubb i klubbfacket samt att extra 
exemplar finns för försäljning. 
 
Tränarmöte: Tränarmöte sker i rummet innanför cafeterian, lördag 8/9 kl 08:15. 
 
Funktionärsmöte: Funktionärsmöte sker i rummet innanför cafeterian, lördag 8/9 
samt söndag 9/9 kl 08:30 samt kl 14:00. 
 
Strykningar: Strykningar görs i första hand via http://app.livetiming.se, i andra hand 
till anmalan@sk70.se. För pass 1 ska detta ske senast kl 18:00 fredag 7/9. 
Strykningar till övriga pass görs senast i samband med avslut av föregående pass.  
 
Prisutdelning och medaljer: Medaljer till de tre främsta i varje åldersklass, samt 
pers-medaljen ”Jag persade på Sandaredssprinten” till samliga simmare som slår 
personligt rekord i någon gren. Max en medalj per simmare. 
 
Mat: Nytt för i år är att vi vill erbjuda gästande klubbar lunch båda dagarna. Detta 
ska föranmälas till kansli@sk70.se senast onsdag 5 sept kl 12.00. Kostnad är 80 
kr/lunch, inkl vatten alt. saft (ej dricka), vilket kommer att faktureras i efterhand. På 
lördag erbjuds köttfärssås och spagetti + sallad + knäckebröd. På söndag 
kycklinggryta med ris + sallad + knäckebröd. Vi kan tyvärr inte erbjuda alternativa 
luncher för allergiker, vegetarianer, etc. Vi ber er också notera att vi har väldigt 
begränsat med bord/stolar i samband med lunchförsäljning. 
I simhallen finns dessutom 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. Det finns även en ICA-butik på gångavstånd. 
 
Försäljning av simutrustning: Lane 4 kommer ha försäljning. 
 
Funktionärshjälp: Emottages tacksamt. Om möjligt meddela oss om du kan ställa 
upp via mail på: funktionar@sk70.se. Samtliga deltagande funktionärer erbjuds 
lunch. 
 
Extralopp: Om önskemål finns om extralopp tas kontakt med anmalan@sk70.se 
inför tävlingen. Kostnad per start är 200 kr. 
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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. 
 
Upplysningar: Ta med hänglås till skåpen och be gärna simmarna att dela skåp!  
Övrig information om tävlingen kan fås genom SK70:s kansli, tfn 033-25 54 35 eller 
via mail kansli@sk70.se 
 
 

Varmt välkomna!! 
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