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Borås SPEEDO Meet 
 

Datum:  Helgen den 26 – 27 februari 
 

Plats:  Borås Simarena, 50 m, 8 banor, 
 

Transport:  Sker på egen hand. Samåk gärna. 
 

Tränare:  Christina Ekstedt  
  Claire Vilshed 

Ann Mårdbrink  
 

Tider:  Lördag 
Pass 1: Insimning kl. 07.30, 1:a start kl. 09.00 

  Pass 2: Insimning kl. 14.30, 1:a start kl. 16.00 
 

  Söndag 
  Pass 3: Insimning kl. 07.30, 1:a start kl. 09.00 
  Pass 4: Insimning kl. 14.00, 1;La start kl. 15.30 
 

Strykningar: För Pass 1 skall göras till respektive tränare senast fredag den 
 25 februari kl. 16.00. 
 Till övriga Pass innan föregående Pass är slut. 
 För sen strykning eller tom bana debiteras med 100 kr/gren. 
 

Mat:  Viktigt att ta med er en matsäck, som skall räcka hela dagen. 
 Lunchen båda dagarna ombesörjer ni själva. 
 

Ledarmöte:  Kl. 08.15 på lördagen i fiket. 
 

Seedning:  Simmarna seedas tillsammans, och sen delas dom upp i  
  Resultatlistan enligt Åldersklasserna. 
 

Prisutdelning: Efter gren 6 för grenarna 3 – 6, och efter Pass 1 är slut för  
  Grenarna 1 – 2 samt 7 – 9. 
  Efter gren 15 för grenarna 12 – 15, och efter Pass 2 är slut för 
  10 – 11 samt 16 – 18. 
  Efter gren 24 för grenarna 21 – 24 och efter Pass 3 är slut för 
  19 – 20 samt 25 – 26. 
  Efter gren 32 för grenarna 29 – 32, och efter Pass 4 är slut för 
  27 – 28 samt 33 – 34. 
 



Kostnad:  Fr.o.m. våren 2022 har klubben beslutat att ändra  
  Tävlingsavgiften. 
  Det är fortfarande 250 kr för en 1-dagstävling, men för en 

2-dagarstävling är avgiften nu 400 kr. 
 

  Har ni kommit med en dag skall ni betala Tävlingsavgiften på  
  250 kr på nedanstående Betal-länk 

  boka.goteborgsim.se/Visa/?ID=3292 
 

Har ni kommit med på båda dagarna skall ni betala 
Tävlingsavgiften på 400 kr på nedanstående Betal-länk  

  boka.goteborgsim.se/Visa/?ID=3293 
 

Har ni kommit med som reserv på en gren, och kommer med 
i grenen – skall ni betala i efterhand 250 kr på nedanstående 

  boka.goteborgsim.se/Visa/?ID=3292 
 

Omklädning: Ni skall ha med er ett eget hänglås. 
 

Invigning: Pass 1 inleds med en kortare invigning. 
 Två simmare från Göteborg Sim skall samlas vid fiket kl. 08.45, för 

en inmarsch.  
 Ni får information på plats vilka som skall gå inmarschen. 
 

Priser: I åldersklassen 10 år och yngre (2011 och yngre) upprättas ingen 
rangordnad resultatlista utan sorteras i bokstavsordning. 
Deltagarpriser delas ut till samtliga simmare i åldersklassen.  
I åldersklasserna 11 och 12 år (2009 – 2010) delas medaljer ut till 
placering 1 – 3. 

 

Parkering: Parkeringen är gratis. 
 

 
 

      LYCKA TILL! 
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