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Borås Simarena lördagen den 29/10 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Simklubben Elfsborg i samverkan med Borås Djurpark 
välkomnar er till simtävling med Djurparksbesök och 5-kamp. 

För mer info se www.skelfsborg.com 

  



Välkomna till Simbadoppet Swimcamp Borås, kul att så många ville deltaga, rekord i antal 
klubbar 11 stycken och deltagare ca 300. Vi skall nu tillsammans göra allt vi kan för att 

genomföra en bra och kul tävling för simmare, ledare och funktionärer.  

Vi kommer att seeda på 6 banor yngre fm och 8 banor äldre em för att få lagom långa 
tävlingspass samt få det att fungera med Djurparken och maten på ett bra sätt. 

Vi ber er noga ta del av nedan noteringar, tillse att ansvarig ledare/tränare på plats får denna 
information så att allt fungerar med tider framför allt mattiderna som i år styrs och skall hållas 

för att försöka undvika köer till detta. 

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

Incheckning: Vid ankomst uthämta era handlingar i klubbfacken som finns i klubblokalen, en 
trappa upp från entrén. 

Ledarmöte: En ledare/tränare kallas till en liten genomgång och information vid serveringen 
lördagen den 29/10 klockan 09.15 samt 14.15, gäller för simtävlingen 

Program: Pojkar/flickor 10 år & yngre 

 09.00-09.45, insim 

 10.00-ca 12.00, tävling beräknad till ca 2,0 timma 6 banor 

 13.00-13.30, lunch Syskonen Andersson, se karta på plats, ca. 10 min promenad 

 14.30, samling Alidebergsbadet (intill entrén till Borås Simarena) för information, 
indelning i grupper mm 

 14.45-ca 16.45, Djurparken med 5-kamp och fika 

 17.00, avslut, godiebags och medalj av klubbledare 

 Pojkar / flickor 11-12 år 

 09.30 samling Alidebergsbadet (intill entrén till Borås Simarena) för information, 
indelning i grupper mm 

 09.45-ca 11.45 Djurparken, 5-kamp och fika 

 12.00-12.30 lunch Syskonen Andersson, se karta på plats, ca. 10 min promenad 

 14.00-14.45, insim 

 15.00-ca 17.30, tävling beräknad till ca 2,5 timma 8 banor 

 17.30, avslut, godiebags och medalj av klubbledare 

Klasser: Pojkar och flickor 10 år & yngre Pass 1 samt 11-12 år pass 2 



Omklädning: Omklädningsskåp, medtages hänglås. 

Avsim:  På anvisad yta och bana i bortre delen av 50:an, INGEN LEK 

Efteranmälan: Går bra att göra fram till onsdagen den 26/10 på mail till jonas@skelfsborg.com  

Avanmälan: Via strykningsapp till pass 1 senast fredag 28/10 kl. 18.00 samt till pass 2 senast 
lördag 29/10 innan pass 1 är avslutat, ca 12.00. Vid senare strykningar enligt ovan 
lämnas strykningsblanketten till tävlingsbyrån samt då med en extra avgift på 200:- 

Lagkapper: Via stryknings och lagkappsappen senast en timma före start, pass 1 09.00 och pass 
2 14.00 eller via blankett till tävlingsbyrån. Vid senare inlämning enligt ovan lämnas 
lagblanketten till tävlingsbyrån samt då med en extra avgift om 200:- 

Ansvar: Borås Simarena och Simklubben Elfsborg ansvarar inte för borttappade prylar. 

Tävlingsbyrå: En trappa upp från entrén i SK Elfsborgs klubblokal 

Ledarfika: Vi bjuder ledare/tränare på en enklare fika under tävlingen 

Parkering: Avgiftsfri parkering vid Borås Simarena, Alidebergsbadet och Djurparken 

Servering: Enklare fika, kaffe, saft mm kommer att finnas till försäljning 

Kostnad: Kostnaden för Simbapaket kommer att faktureras i efterhand samt även 
startavgifter för dem som endast tävlar. 

Priser: Godiebag, deltagarplakett och diplom för alla som deltager. Ingen prisutdelning 
utan dessa hämtas klubbvis av ledare/tränare/förälder vid lunchtid i vår klubblokal 

Listor: Heatlista delas ut till klubbarna i klubbfacket vid tävlingsbyrån samt anslås vid 
startbryggan. Resultat endast via livetiming.se  

Mat:  På Syskonen Andersson (se karta), ca 10 minuters promenad enligt program ovan. 
Inga matbiljetter utan bara nämna klubb och antal när ni som ledare kommer.  

Djurparken: Samling på Alidebergsbadet (intill entrén Borås Simarena) enligt program. Ledare 
och tränare delar in sina simmare i grupper om 8-10 stycken. Rekommenderat 
antal ledare/föräldrar i Djurparken är 1 ledare på 8-10 simmare. 

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

Varmt välkomna till en kul dag! 

Simklubben Elfsborg 

 



Grenar: Vi kommer att behöva hålla ett hyffsat tempo i tävlingen så vi ber alla deltagare 
vara på plats i CALLROM i god tid innan start. Vi kommer inte att hålla starten. 

Pass 1-  lördag 29/10 10.00 (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 15.00 (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) 

 

 

 

www.skelfsborg.com 

Simidrott – Kamratskap - Engagemang 


