Inbjudan ASLS Klubbmästerskap
Söndag 15:e maj 2022
Kl. 11-15
Nu är det äntligen dags för Alingsås Sim & Livräddningssällskaps
klubbmästerskap i Nolhaga Parkbad. Ett unikt tillfälle för föreningens
barn, ungdomar men även vuxna att prova på att tävla, att visa sin
familj vad man lärt sig under terminen, eller helt enkelt bara ha kul
tillsammans med sina simmarkompisar. Alla som deltar och simmar
sin distans är vinnare och får medalj samt diplom!
Hålltider:
Samling funktionärer och annan hjälp i lokal Plantaget: kl. 10:30
Samling simmare: kl 11:00
Insim/uppvärmning i simhallen: kl. 11:15
Första start kl. 12:00
Slut senast kl. 15:00
Grenordning:
1. 25 frisim (valfritt simsätt, flythjälp får användas, förälder får delta i
vattnet, start i vattnet är ok) - endast tidtagning
2. 50 frisim - endast tidtagning
3. 25 bröstsim - endast tidtagning
4. 50 bröstsim - endast tidtagning
5. 100 medley - Klubbmästare koras med tidtagning & pris till de tre
främsta i respektive åldersgrupp)
Medalj + Prisutdelning för 100 medley i följande åldersgrupper:
- 10 år och yngre
- 11-12 år
- 13-14 år
- 15 år och äldre

Anmälan:
Genomförs via nedan länk. Senast 8 maj behöver anmälan vara
inne!
Anmälan till KM 15/5-2022 (google.com)

Vet ni inte vad ert barn ska simma fråga gärna er tränare om råd.
Genomförande:
För deltagare som simmar i Guldfisk, Hajgrupp eller tävlingsgrupp
kommer det finnas ledare som hjälper till inför start.
För deltagare som simmar i silverfisken och grupperna under,
förväntas få hjälp av sina anhöriga.
Heatlistor kommer finnas tillgängliga så det enkelt går att se när
barnet ska vara redo för start. Det kommer självklart finnas ledare
tillgängliga att fråga om hjälp vid behov.
Starterna kommer rulla på ganska snabbt, så det är av betydelse att
vara startklar i tid!
Vi behöver hjälp under dagen!
Intresse för att vara funktionär eller hjälpa till med annat görs vid
anmälan i anmälningsformuläret eller till kansli@asls.se
Som funktionär hjälper ni till med att ta tider eller kontrollera
vändningar - vi hjälper er hur det går till på plats?
Andra uppgifter vi kan behöva hjälp med är fruktutdelning,
iordningställande före och efter tävlingen, hjälpreda för sekretariatet
såsom att samla in tidtagarur mm.
Allmän information:
Vi kommer att ha vår Simshop öppen där ni kan köpa simglasögon
och badmössor samt prova-ut och beställa klubbkläder.
På plats finns det möjlighet att köpa enklare fika och dryck.
Prisutdelning: Sker efter sista grenen. Alla som deltar på KM får
medalj. Det är endast på 100 medley som det koras vinnare. Vid ett
senare tillfälle kommer alla deltagare även få ett diplom med sina
tider nedskrivna.

VÄLKOMNA!

