2021-11-29

INFORMATION OM KM och MINI-KM SÖNDAG 12 DEC KL 09.30 – Ca 15.00
Nu är det dags för årets Klubbmästerskap (KM) som kommer avgöras söndag 12 december.
I mini-KM simmar breddgrupperna (Delfin och Pingvin) 25 meter valfritt simsätt. De får givetvis också
vara med på eftermiddagens KM. Alla får medalj när de simmat klart.
KM-tävlingen är för alla som vill tävla på 25, 50 och 100 meter. Grenlista finns redan nu på
livetiming.se. Startlista, heatlistor och resultatlistor kommer också att finnas där, tävlingen heter
Alesimmarna KM 2021. Där kommer man även kunna följa tävlingen via liveresultat.
Pris till 1;a, 2;a och 3;e plats samt att alla får minst en medalj.
CAFÉ, FÖRSÄLJNING & KLUBBKLÄDER:
Vår förhoppning är att kunna erbjuda korv och hamburgare samt dryck.
Lotterier kommer det vara under dagen, det kommer även finnas försäljning av simglasögon,
badmössa mm.
Vi kommer eventuellt att ha visning av våra nya klubbkläder. Beställning sker sedan via leverantörens
hemsida. Läs mer om hur man beställer på vår hemsida alesimmarna.se/info/klubbklader/
OBS: Allting betalas via swish då vi är kontantfria, betala till Alesimmarnas Swish-nr 123 259 35 80.
CORONARESTRIKTIONER:
OBS: Med nuvarande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten får vi ta in max 100 personer som publik på
till simhallen (exkl. deltagare och funktionärer). Vi kommer att ha kontroll på hur många åskådare som
är inne i simhallen och givetvis kan vi behövajustera vilka åtgärder som behövs för att följa riktlinjerna.

MINI-KM (förmiddagen)
TIDER:
Tider för dagen enligt nedan:
Kl 09.30 – 10.00
Kl 10.00 -

Insim alla Pingvingrupper
Mini-KM för ovanstående grupper, 25 meter och medalj till alla
(Dyna/Platta är tillåtet och man får starta i vattnet om det känns bättre,
förälder eller tränare får vara med i vattnet)

Kl 10.30 – 11.00
Kl 11.00

Insim för alla Delfingrupper
Mini-KM för ovanstående grupper, 25 meter och medalj till alla
(Dyna/Platta är tillåtet och man får starta i vattnet om det känns bättre,
förälder eller tränare får vara med i vattnet)

KM (eftermiddagen
ANMÄLAN:
Anmälan görs till din tränare senast fre 10 dec och de förmedlar sedan vidare till tävlingsledningen!
(gäller KM med start kl 12.00, övrig anmälan till Mini-KM sker på plats).
Via anmälan godkänner man att vi får hantera personuppgifter för att anministrera tävlingen och
publicera start och resultatlistor på internet. Vid frågon kontakta oss via kontakt@alesimmarna.se
INSIM:
Insim sker kl. 11.30 och tävlingen startar kl. 12.00.
Kl 11.30 – 12.00
Kl 12.00 – 15.00

Insimning KM (för att värma upp och få känna på vattnet osv.)
KM, pris till 1-a, 2-a och 3-e plats

EXTRA INFO FÖR BREDDGRUPPER (Pingvin-Delfin)
TERMINSAVSLUTNING:
Sista simträning för terminen är denna söndag 5 december gällande breddgrupperna!
TERMINSSTART VÅRTERMIN 2022:
Vi startar sedan nästa termin söndag den 16 januari 2022.
Alla behåller en plats hos Alesimmarna men förändringar kan komma att ske map grupp och
träningstid. Mail med information om vilken tid och grupp som gäller för dig kommer att skickas ut i god
tid inför terminsstart.
TERMINSAVGIFT:
Vi vill också påminna om att terminsavgiften för vårterminen ska vara inbetald i början av januari
månad. (se info på hemsidan, alesimmarna.se).

EXTRA INFO TÄVLIGSGRUPPER
Tävlingsgrupperna kör sin sista träning för höstterminen den 19:e december och tar lite välbehövligt
jullov (ingen träning) fram till den 9:e januari då vi drar igång med vårens träningar.

Hälsning från styrelsen och tränarna i Alesimmarna

