
                                                                             
 

Alingsås 
Knatterace 

2013 
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till Alingsås Knatterace. 

Passa på och avsluta vårterminen med en tävling för de allra yngsta. 
Nytt för i år är att vi har ändrat Grenordningen. 

Vi kommer att låta vissa Åldersklasser tävla tillsammans. 
De delas sedan i respektive åldersklass i resultatlistan. 

 
Datum:  Lördag den 25 maj 2013 
 
Plats:  Nolhagahallen, Alingsås, 25 meter, 6 banor, el.tidt. 
 
Anmälan: Skall ske via Grodan-fil, och skall vara tavling@asls.se tillhanda 

senast måndagen den 13 maj. 
 
Anmälningsavgift:    60 kr/ind. Start och 80 kr/ lag start. 
 

Tävlingstider:     Pass 1 
 
     Insimning kl. 08.30 
     1:a start kl. 09.30 
 

     Pass 2 
 
     Insimning kl. 13.30 
     1:a start kl. 14.30 
 

OBS! Vi förbehåller oss rätten att ändra tävlingstiderna vid för 
många starter.  
I PM:et som skickas med startlistan kommer det att stå vilken 
starttid vi kommer att ha. 

 
Heatbegränsningar:   Vi förbehåller oss rätten att heatbegränsa vid för många starter. 
 
Grenfil: Bifogas Inbjudan och kommer också att finnas på vår hemsida 

www.asls.se  
 
Priser:  Medaljer till de tre främsta i varje Åldersklass (A-E) 
 
Heatpriser:  Vi kommer att lotta ut heatpriser i varje heat. 
 
Prestationspriser:   Vi kommer att dela ut SF-presentkort på 100 kr/stycket i varje 

Åldersklass. 
 



Efteranmälan:    Går att göra i mån av plats SENAST torsdag den 23 maj kl. 
18.00 till tavling@asls.se till dubbel avgift. 

 
Poängräkning: I år kommer vi att ha en poängräkning bland klubbarna. 
 De 18 bästa får poäng i varje gren enl. följande poängräkning. 
Plats:  1 - 2  - 3  - 4  - 5 – 6 – 7 – 8 -  9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 
Poäng: 18 17 16  15  14  13  12  11  10    9      8      7      6      5     4      3      2       1 
 Dubbelt i lag 
 
Strykningar: Strykningar till förmiddagspasset på lördag ska göras SENAST 

fredag den 24 maj kl. 14.00 till tavling@asls.se  
 Strykningar till eftermiddagspasset på lördag ska göras innan fm 

passets slut till tävlingssekretariatet. 
  Vid för sen strykning eller/och tom bana debiteras med 100 
kr/start. 
 
Startlista: Skickas via mail till anmälda klubbar samt finns på vår Hemsida 

www.asls.se   
 
Inmarsch:  Två deltagare från varje förening samlas i cafeterian kl. 08.15. 
 
Funktionärshjälp:   Vi är i behov av funktionärshjälp, så vi tar tacksamt emot all 

hjälp. 
    Funktionärspraktikanter är också varmt välkomna! 

Maila petra.lundgren@vhutv.com 
 
Omklädning:  Vi är tacksamma om simmarna kan dela skåp.  
 
Tränar/Ledarmöte:   En tränare eller ledare från varje förening är välkomna till ett 

Tränar/Ledarmöte i konferenslokalen Sälen kl. 08.40, som ligger 
en trapp ned vid kassan. 

 
Åldersklasser:    A/ - födda 2001 
     B/ - födda 2002 
  C/ - födda 2003 
  D/ - födda 2004 
  E/ - födda 2005 & yngre 
 
Grenordning:  Se nästa sida. 
 
Prisutdelning: Efter gren 2, 6, 12, 18, 24 & 26 
 
Lunchpaus:  Efter gren 12 fram till insimningen börjar kl. 13.30 
 
Försäljning:  Simshopen har öppet under tävlingen där vi har sim utrustning från 
  både ARENA och Lane4. 
 
Upplysningar: Ann Mårdbrink 
  mobil: 0703 – 787991 
  ann.mardbrink@telia.com 

 



Grenordning Alingsås Knatterace 2013 
  

Pass 1: Insimning kl. 08.30 – Första start kl. 09.30 
Gren Simsätt  Klass 

      1. 4 x 25 m frisim fl. 12 år & yngre  
      2. 4 x 25 m frisim po. 12 år & yngre  
      PRISUTDELNING GREN 1 – 2  

3.           25 m fjärilsim  fl. 10 år & yngre  
4.           25 m fjärilsim  po. 10 år & yngre 
5.           50  m fjärilsim  fl. 11 – 12 år   
6.           50 m fjärilsim  po. 11 – 12 år 
PRISUTDELNING GREN 3 – 6   
7.           25 m ryggsim  fl. 10 år & yngre   
8.           25 m ryggsim  po. 10 år & yngre 
9.           50 m ryggsim  fl. 11 – 12 år 
10.           50 m ryggsim  po. 11 – 12 år 
PRISUTDELNING GREN 7 – 10 sen Lunchpaus till Insimningen kl. 13.30  
11.           25 m bröstsim  fl. 10 år & yngre 
12.           25 m bröstsim  po. 10 år & yngre 
13.           50 m bröstsim  fl. 11 – 12 år 
14.           50 m bröstsim  po. 11 – 12 år 
PRISUTDELNING GREN 11 – 14 
15.           25 m frisim  fl. 10 år & yngre 
16.           25 m frisim  po. 10 år & yngre 
17.           50 m frisim  fl. 11 – 12 år 
18.           50 m frisim  po. 11 – 12 år 
PRISUTDELNING GREN 15 – 18 + 5 min. PAUS  
19.           4 x 25 m medley fl. 12 år & yngre  
20.           4 x 25 m medley po. 12 år & yngre  
PRISUTDELNING GREN 19-20 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


