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6 december 2015	
�  

����	�� Spångbergshallen i Filipstad 
�  

��		����� 5 banor, 25 meter Eltidtagning 
 

�������	��
���� Insimning kl. 08:50 – 09:50 Tävlingsstart: kl. 10:00 
�  

��������� Anmälan görs via OCTO, kan även göras via SA- alt AN-fil extra kostnad 5 kr/start. 
Till anmälan skall även bifogas uppgift om ansvarig anmälare/tränare inklusive 

telefonnummer eller mail-adress. 
 

Anmälan sändes till E-post: tavling@filipstadsk.com  
 

���������	
���������������������������
FSK förbehåller sig rätten att vid stort antal deltagare begränsa heaten.�

� �

�������������� Kan göra fram till 5 december kl. 18:00, i mån om plats, eendast via maill 
� �

������������� Skall lämnas till tavling@filipstadsk.com senast 5 december kl. 18:00, eendast via maill 
� �

���������	����� 60 kr/individuell start, 80 kr/lagstart. Debitering sker i efterhand.  
För efteranmälan = dubbel startavgift. 

� �

������
������ Se ”Grenordning”. 
� �

������������ Finns möjlighet att lägga in 2-3 extra lopp, inte längre än 200 meter, efter ordinarie 
tävling. Kostnad 100 kr/start. 
Extra loppen skall anmälas till Tommy, tfn: 070-675 42 60, senast 5 dec kl. 18:00. 

� �

���������� Banan längst bort från sekretariatet är spurtbana 
� �

���	���� Heatpriser delas ut till segraren i varje heat. 
Medaljer till de tre främsta i varje gren. 
Pokal till segrande lag i stafatten. 
Därutöver utlottas ett stort antal priser bland simmarna på deras id-nummer. 

� �

������	�� Kontantpris till den klubb som har flest grenpoäng. 3 poäng till grensegraren, 2 poäng till 
2:an och 1 poäng till 3:an. 

� �

����������� Laget skall bestå av 4 st simmare mix, 1 deltagare från åldersgruppen A, övriga från de 
andra åldersgrupperna, mixa gärna lagen. 

� �

�������	���� Startlista kommer att vara föreningarna tillhanda senast 10 dagar före tävlingen. Den 
kommer även successivt att publiceras på FSK:s hemsida, www.filipstadsk.com 

� �

 �	������	���� Resultatlistan och resultatfil kommer att publiceras på FSK:s hemsida, 
www.filipstadsk.com snarast efter tävlingen. 

� �

!������� 45 minuters lunchpaus kommer att läggas efter gren 8. 
Fika försäljning kommer att finnas på plats. 

� �

"����	�������� Upplysningar och information om tävlingen, samt även information om eventuella 
logimöjligheter ges av tävlingsansvarig: Tommy Bäck. 
  

Telefon: Mobil: 070 – 675 42 60 
 Hem: 0590 – 131 97 
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