PM
ÄLGADOPPET 2021

Tävlingen där alla kan simma allt

Välkomna till Älgadoppet 2021
Tävlingsplats:

Hallevibadet, Vargön,

Parkering:

Det kommer vara fotbollscup i området så parkering finns vid Granås
förskola, Granås skola, Fritidsvägen se bifogad karta

Publik:

Även om samhället har öppnat upp för full publik så vill vi vädja till er
att de som är 12 år och yngre tar med sig maximalt 1 person och de
som är äldre låter mamma o pappa stanna hemma då vi har
begränsat antal som får vara i simhallen. Vi vet att det är roligt att se
sina barn att simma men vi uppskattar att ni respekterar vårt önskan
då vi hellre ser att fler barn får möjlighet att simma.

Tävlingstider:
Pass 1, Insim kl: 07:45-08:45 Tävlingsstart kl: 09:00 (slut ca 12:30)
Pass 2, Insim kl: 14:00-14:45 Tävlingsstart kl: 15:00 (slut ca 17:10)

Avbad:

Vi har ingen bassäng

Tränarmöte:

08:15 ”gamla gymmet” vid entrén

Funktionärsmöte:

08:30 ”gamla gymmet” vid entrén samt 14:30 pass 2

Strykningar:

Strykningar via app.livetiming.se eller med e-post till
skv.anmalan@gmail.com senast fredag 8/9 kl.16:00 för båda passen.
OBS! sen avanmälan samt tomma banor kommer att debiteras med
100 kr per sen strykning/tom bana.

Hängande start:

Hängande start kommer att tillämpas, ej ryggsim och ej lagkapp

Heatlistor:

Finns att hämta i cafét vid entrén, två till varje förening samt anslås på
väggen vid lilla bassängen. Tävlingen kommer att finnas på
livetiming.

Resultat:

Anslås på väggen vid lilla bassängen samt kommer att finnas på
livetiming.

Efteranmälan:

Vi kan idag inte erbjuda efteranmälan pga redan högt deltagande
men om vi ser många strykningar kommer vi fylla på. Kontakta Lars
på skv.ordforande@gmail.com för info om plats.

Omklädning:

Tyvärr kan vi bara erbjuda 10 låsbara skåp (ta med hänglås) i varje
omklädningsrum, ta gärna med er kläderna in i hallen då utrymmet är
begränsat.

Prisutdelning:

Vi kommer tillämpa RF och SSFs strategi där medaljer till de tre första
samt resultat för de som är 13 år och äldre. Till de som är 12 år och
yngre kommer resultatlistan sorteras efter namn samt att alla kommer
tilldelas medalj samt en “liten sak”, tider kommer att vara med i listan.

Klubbtävling:

Pris till bästa klubb kommer att delas ut.

Callroom:

Vi kommer ha ett callroom för att snabba på tävlingen, simmaren ska
befinna sig där senast 2 heat innan sin start. Callroom kommer att
vara i utrymmet innan startpallarna motsatt sida från sekretariatet.

Sittplatser:

OBS! Medtag något att sitta på då vi har få stolar, vi kommer
märka ut område för varje föreningen.

Café:

Vi kommer ha försäljning av korv och bröd, kakor, smörgåsar mm.

Frågor/info:

Niclas Dagson, ndagson@gmail.com alt. Lars Persson,
skv.ordforande@gmail.com, 0709-911835

Välkomna till Älgadoppet 2021!

Parkeringskarta
Rött = Hallevibadet
Blått inringat = parkerningsmöjlighet
Ljusgrönt = gångväg till badet

