
PM till UGP 2 27-28 januari 2018 
 
Plats:  Borås simarena, Alidelundsg. 12, Borås 
(http://kartor.eniro.se/?index=yp&id=14606466&query=bor%C3%A5s%20simarena) 
 
Tävlingen genomförs på 10 banor, 25m bassäng med eltidtagning och livetiming; 
http://www.livetiming.se/index.php?cid=3666 
 
Deltagarlista:  
http://www.livetiming.se/program.php?cid=3666&session=0&all=1 
Se även filarkivet på Livetiming  
 
Tider som gäller för aktuell tävling är:  
Lördag Pass 1 Insim; kl. 08:00-08:45 Start; kl. 09:00  
Lördag Pass 2 Insim; kl. 13:30-14:20 Start; kl. 14:30 
Söndag Pass 3 Insim; kl. 08:00-08:50 Start; kl. 09:00  
Söndag Pass 4 Insim; kl. 13:30-14:20 Start; kl. 14:30 
 

***** Simhallen är öppen från kl 07:45 ***** 
 
Klubbfack: Kommer att finnas placerade vid kiosken i simhallen. 
 
Heatlistor: Anslås i simhallen, 1 ex i varje klubb i klubbfacket samt att extra 
exemplar finns för försäljning. 
 
Tränarmöte: Tränarmöte sker lördag kl. 08:00, i gymmet längst ner efter 
omklädningsrummen. 
 
Funktionärsmöte: Funktionärsmöte sker kl. 08:20 och 14:00 både lördag och 
söndag, i gymmet längst ner efter omklädningsrummen.  
 
Strykningar: Avanmälan från tävlingen och kända strykningar skickas till 
anmalan@sk70.se så snart som möjligt dock senast fredag den 26/1 kl 12.00. 
Övriga strykningar skall vara sekretariatet tillhanda i samband med föregående pass 
slut.. 
 
Prisutdelning: Medaljer till de tre främsta i varje åldersklass. 
 
Mat: I simhallen finns en kiosk som säljer frallor, hembakat, dricka, kaffe, te och frukt 
till förmånliga priser. 
Simhallen ligger även nära Knalleland där det finns många olika matserveringar. 
 
Funktionärshjälp: Emottages tacksamt. Om möjligt meddela oss om du kan ställa 
upp via mail på: funktionar@sk70.se Funktionärer som deltar hela dagen bjuder 
SK70 på lunch. 
 
Funktionärsuppdatering: På lördagen den 27/1 mellan kl 12:30 till ca 14:00 så 
kommer VSSF hålla en uppdatering för alla funktionärer som ännu inte gått 
denna! Det kommer att ske på våning 2, på Borås Simarena, i SKE´s 
klubblokals mötesrum. 
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Upplysningar: Ta med hänglås till skåpen och be simmarna att gärna 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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