
INBJUDAN TILL 

SIMBADOPPET / SWIMCAMP BORÅS 
Borås Simarena lördagen den 29/10 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Simklubben Elfsborg i samverkan med Borås Djurpark inbjuder 
till en kul tävling för de yngre simmarna med Djurparksbesök 

och 5-kamp. För mer info se www.skelfsborg.com 

 

 



Härligt att vi fick till ett Simbadopp igen förra året och kul att så många ville deltaga. Nu kör vi 
igen lördagen den 29 oktober och vi hoppas på ett fortsatt stort intresse. Vi håller kvar en dag 
och delar upp passen för de yngre samt äldre med tävling ett pass och besök i Djurparken, 5-
kamp, lunch och fika. Nedan en uppdaterad inbjudan som vi hoppas nu att alla klubbar skall vilja 
deltaga på i sin helhet och vi ser det som en självklarhet att man är med på hela paketet, inte 
enbart tävlar vilket inte är syftet. VÄLKOMNA! 

Datum: Borås Simarena-25m, lördagen den 29 oktober 2022 

Program: Pojkar/flickor 10 år & yngre 

 09.00-09.45, insim 

 10.00-ca 11.30, tävling 

 12.00-12.30, lunch (Syskonen Andersson) 

 14.00, samling Alidebergsbadet för information, indelning i grupper 

 14.30, Djurparken med 5-kamp och fika 

 17.00, avslut, godiebags och medalj 

 Pojkar / flickor 11-12 år 

 09.30 samling Alidebergsbadet för information, indelning i grupper 

 10.00-ca12.30 Djurparken, 5-kamp och fika 

 12.30-13.00 lunch (Syskonen Andersson) 

 14.00-14.45, insim 

 15.00-ca 16.30, tävling 

 17.00, avslut, godiebags och medalj 

Klasser: Pojkar och flickor 10 år & yngre samt 11-12 år. 

Grenar: Se sidan 3 

Anmälan: Sker via TEMPUS senast onsdagen den 19 oktober klockan 23.59 

Kostnad: Vi säljer nu in ett ”Simbapaket” för dagen där allt ingår. Startavgifter, lunch, entré 
till djurparken, fika som bulle&festis, 5-kamp samt godiebags med medalj och 
diplom bl.a.  

 475:- / deltagare och 175:- / ledare  

 OBS! Bokning av Simbapaket sker via formulär som finns på hemsidan. Insändes 
senast i samband med anmälan.  



Priser: Godiebag, deltagarplakett och diplom för alla som deltager. Passen avslutas med 
en gemensam prisceremoni, se PM 

Information: www.skelfsborg.com under ”arrangemang” och ”Simbadoppet” eller maila till 
jonas@skelfsborg.com  

Varmt välkomna till en kul dag! Simklubben Elfsborg 

Grenar: Pass 1-  lördag 29/10 (Pojkar & Flickor 10 år & yngre)  

  1 25 frisim flickor 10&y 

  2 25 frisim pojkar 10&y 

  3 25 bröstsim flickor 10&y 

  4 25 bröstsim pojkar 10&y 

  5 25 ryggsim flickor 10&y 

  6 25 ryggsim pojkar 10&y 

  7 25 fjäril flickor 10&y 

  8 25 fjäril pojkar 10&y 

  9 4x25 frisim mixed 10&y (flickor och pojkar som man vill) 

Pass 2 – lördag 29/10 (Pojkar & Flickor 11-12 år) 

  10 50 frisim flickor 11-12 

  11 50 frisim pojkar 11-12   

  12 50 bröstsim flickor 11-12 

  13 50 bröstsim pojkar 11-12    

  14 50 ryggsim flickor 11-12 

  15 50 ryggsim pojkar 11-12  

  16 50 fjäril flickor 11-12 

  17 50 fjäril pojkar 11-12  

18 4x50 frisim mixed 11-12 (flickor och pojkar som man vill) 

 

Simidrott – Kamratskap - Engagemang 


