
  

 

 

Inbjudan till   

JULKLAPPSPLASKET 2015 

-I samarbete med Colorama Sigvards Färghall - Jotun 

   

Datum:  5 december 

Plats:  Ljungby Simhall 25m x 5 banor 

Tider:  Lördag pass 1  Insim 08.00  Tävlingsstart 09.00 

  Lördag pass 2  60 minuters paus efter föregående pass slut. 

Anmälan:  Anmälan görs i OCTO Statistik eller via Grodan AN-fil till ljungbyss@live.se 

  Anmälan  skall vara Ljungby Simsällskap tillhanda senast torsdagen 25 november 

Efteranmälan: Efteranmälan är tillåten i mån av plats fram t.o.m. torsdagen den 3/12 kl.16.00 mot  

  dubbel startavgift. 

Startavgift:  50:-/individuell start och 60:-/lagstart. Vi förbehåller oss rätten till att begränsa antalet  

  starter. 

Startlistan:  Publiceras på  livetiming. Varje gren genomförs med blandade åldersklasser som  

  separeras i resultatlistan. 

Avanmälningar och  Avanmälningar och laguppställningar lämnas till tävlingsbyrån/sekretariatet senast 60 

Laguppställningar minuter före tävlingsstart  

Priser:  Medaljer delas ut till dem sex främsta placeringarna i varje individuell gren och  

  I lagkapperna är det medalj till dem tre främsta lagen. Prestationspriser till främsta  

  simmarna i varje åldersklass beräknat på högsta FINA poäng. 

Frågor och Information Ljungby Simsällskaps kansli 0722-18 2007 eller via mail ljungbyss@live.se 

Mat:  Om ni vill beställa lunch kostar den 80kr och levereras till simhallen. Matbeställningen  

  skall göras i samband med anmälan senast den 25 november till ljungbyss@live.se 

Åldersklasser : 9år oy, 10år, 11-12år, 13-14 år och 15 år och äldre och Öppen klass i lagkapperna 

Julklapp:  Alla deltagare får en julklapp. 
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Grenordning: 

Pass 1 start 09.00 (insim 08.00)     

1.   25 fjärilsim   flickor   10 år, 9 år oy   

2.   25 fjärilsim   pojkar   10 år, 9 år oy   

3.   50 fjärilsim   flickor   11-12 år,13-14 år. 15år oä  

4.   50 fjärilsim   pojkar   11-12 år,13-14 år. 15år oä   

5.   25 ryggsim   flickor  9 år oy    

6.   25 ryggsim   pojkar  9 år oy    

7.   50 ryggsim   flickor  10år,11-12 år,13-14 år. 15år oä   

8.   50 ryggsim   pojkar  10år,11-12 år,13-14 år. 15år oä  

9.   25 bröstsim  flickor 9 år oy 

10. 25 bröstsim  pojkar  9 år oy 

11. 50 bröstsim  flickor  10år, 11-12 år,13-14 år. 15år oä 

12. 50 bröstsim  pojkar   10år, 11-12 år,13-14 år. 15år oä 

 

60 minuters paus efter gren 12  därefter påbörjas pass 2. 
 

Pass 2  

13. 25 frisim     flickor  9 oy  

14. 25 frisim     pojkar  9 oy 

15. 50 frisim     flickor   10år,  11-12 år,13-14 år, 15år oä 

16. 50 frisim    pojkar  10år, 11-12 år, 13-14 år, 15år oä 

17. 100 medley flickor  9år oy, 10år, 11-12 år,13-14 år, 15år oä 

18. 100 medley flickor  9år oy, 10år, 11-12 år,13-14 år, 15år oä 

19. 4 x 50 frisim  flickor  Öppen klass 

20. 4 x 50 frisim  pojkar  Öppen klass 

 

Hjärtligt välkommna  till Juklappsplasket! 

 


