
 

 

 
Klubbmästerskap extratävling (50m bassäng) 

Insimning: kl.11.00  Tävling: kl.12.00 
 

Gren 1 1500 m frisim  Herrar   Öppen klass (Begränsat antal deltagare) 

Gren 2 1500 m frisim  Damer  Öppen klass (Begränsat antal deltagare) 

 

Klubbmästerskap (25m bassäng) 

Insimning: kl.13.00  Tävling: kl.14.00 
 

Gren 1 2x25 m simning  Herrar   (Två generationer ett måste,  

Gren 2 2x25 m simning  Damer  hjälpmedel som flytväst, badring  

Gren 3 2x25 m simning  Mixed  eller liknande är godkänt) 

 

--- PAUS --- 

 

OBS! Simmaren får endast tävla i 2 individuella grenar 
 

Gren 4 25 m fritt Damer 10 år och yngre 

Gren 5 25 m fritt Herrar 10 år och yngre 

Gren 6 100 m medley Damer 

Gren 7 100 m medley  Herrar 

Gren 8 25 m fj Damer 10 år och yngre 

Gren 9 25 m fj Herrar 10 år och yngre 

Gren 10 50 m fjäril      Damer 

Gren 11 50 m fjäril      Herrar 

Gren 12 50 m rygg       Damer 

Gren 13 50 m rygg       Herrar 

Gren 14 25 m ry Damer 10 år och yngre 

Gren 15 25 m ry Herrar 10 år och yngre 

Gren 16 400 m fritt        Damer  

Gren 17 400 m fritt        Herrar 

Gren 18 25 m bröst Damer 10 år och yngre 

Gren 19 25 m bröst  Herrar 10 år och yngre 

Gren 20 50 m bröst      Damer 

Gren 21 50 m bröst      Herrar 

Gren 22 50 m fritt        Damer 

Gren 23 50 m fritt        Herrar 

Gren 24 50 m simning Tränare?  
Gren 25 2 x 50 m simning familjelagkapp (Final) 

 (2 lag från varje familjeklass + 2 bästa tiderna) 

 

 

 

 

 

Inbjudan till klubbmästerskap med 
middag lördag den 17:e december 2016 
+KM extratävling 



 

 

 

 

 

ANMÄLAN TILL BÅDE MIDDAG OCH TÄVLING GENOM LÄNK NEDAN 

För anmälan till KM extratävling prata med Camilla- först till kvarn 

 

OBS! Alla simmare som ska delta hjälper till att ställa iordning simhallen 

från kl 12.00. Övriga som vill hjälpa till är också välkomna kl 12.00 
 

 

 

 

ANMÄLAN 
 

Anmälan senast 4/12 

 

Anmälan för både tävling och mat sker på länken nedan. För att anmäla flera simmare 

är det bara att trycka på skicka för den första simmaren och sen ändra och skicka in för 

nästa simmare. Kom ihåg att ni endast får simma två individuella grenar och en 

lagkapp. Om ni simmar lagkapp gäller det att ni ska vara två simmare i två olika 

generationer och ni måste komma på ett bra lagnamn. 

 

Att vara med på tävlingen kostar ingenting!  

 

Om ni är flera som ska äta kan ni anmäla all mat i en anmälan och kom ihåg att skriva 

ålder, antal och eventuell specialkost. Anmälan till maten är bindande. 

 

Pris mat: 0-5 år gratis    6-11 år 100kr    12 år 130kr 

 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjkXdjYaVibHD0v7ox8Abe63z71oc-

IyRqY6TfdCL-osqBog/viewform?usp=send_form  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjkXdjYaVibHD0v7ox8Abe63z71oc-IyRqY6TfdCL-osqBog/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjkXdjYaVibHD0v7ox8Abe63z71oc-IyRqY6TfdCL-osqBog/viewform?usp=send_form

