
 

 
 
Inbjudan till 
Barracuda race 2017 
 
Ni i tävlingsgrupp A-, B-, C- och D- gruppen inbjuds härmed att deltaga i  
Barracuda race den 24-26 november 2017. Tävlingen genomförs på Valhallabadet 
25m-bassäng inomhus, 8 banor och eltidtagning och livetiming. 
 
Anmälan 
Din anmälan mailar du in efter överenskommelse med din tränare, till simon.kivisto@sk70.se 
senast onsdag 9 november 2017. 
 
Aktuell tränare på denna tävling är 
Mark Saus 070-580 50 17 
 
Klasser  
A. 17 år och äldre Födda 2000 och tidigare  
B. 15-16 år Födda 2001-2002  
C. 13-14 år Födda 2003-2004  
D. 12 år och yngre Födda 2005 och senare  
 
Grenarna är heatbegränsade eftersom anmälningstrycket brukar vara stort. 
 
Startavgift 
Betalas av klubben, men vid avanmälan senast fredag 24 november kl. 12.00, för pass 1, övriga 
pass behöver vi få strykningarna innan föregående pass är avslutat, då görs det på plats. Annars 
betalar aktuell simmare/anhörig aktuell avanmälningsavgift som SK 70 kommer att fakturera 
 
Priser 
Medaljer delas ut till de tre bästa i varje gren och åldersklass. 
 
Övrigt 
För övrig information maila simon.kivisto@sk70.se 
 
Funktionärer 
S02 tar gärna emot funktionärshjälp!! Funktionärer bjuds på lunch, parkering och ett lisebergsbesök 
under helgen. Meddela om ni kan ställa upp som funktionärer i samband med anmälan till tävlingen.  
 
Varmt välkomna till en spännande tävling önskar din/dina tränare i SK 1970 
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Grenordning: 
Fredag 24/11 Lördag 25/11 Söndag 26/11  
Pass 1 Start 17:00 Pass 2 Start 08:30 Pass 4 Start 08:30  
 
1 4x100m individuell medley damer C-D 13 50m fjärilsim herrar A 46 200m fjärilsim herrar A  
2 4x100m individuell medley herrar C-D 200m frisim damer A 47 50m frisim damer A  
3 4x100m individuell medley damer A-B 15 50m fjärilsim herrar B 48 200m fjärilsim herrar B  
4 4x100m individuell medley herrar A-B 16 200m frisim damer B 49 50m frisim damer B  
5 100m medley damer D 17 50m fjärilsim herrar D 50 200m fjärilsim herrar D  
6 100m medley herrar D 18 200m frisim damer D 51 50m frisim damer D  
7 100m medley damer C 19 50m fjärilsim herrar C 52 200m fjärilsim herrar C  
8 100m medley herrar C 20 200m frisim damer C 53 50m frisim damer C  
9 100m medley damer B Paus 10 min Paus 10 min  
10 100m medley herrar B 21 200m bröstsim herrar A 54 50m bröstsim herrar A  
11 100m medley damer A 22 50m ryggsim damer A 55 200m ryggsim damer A  
12 100m medley herrar A 23 200m bröstsim herrar B 56 50m bröstsim herrar B  

24 50m ryggsim damer B 57 200m ryggsim damer B  
25 200m bröstsim herrar D 58 50m bröstsim herrar D  
26 50m ryggsim damer D 59 200m ryggsim damer D  
27 200m bröstsim herrar C 60 50m bröstsim herrar C  
28 50m ryggsim damer C 61 200m ryggsim damer C  

 
Lunchpaus Lunchpaus 

 
Pass 3 Start 14:30 Pass 5 Start 14:30  
29 10x50m frisim mixed C-D 62 10x50m frisim mixed A-D  
30 50m ryggsim herrar A 63 200m ryggsim herrar D  
31 200m bröstsim damer A 64 50m bröstsim damer D  
32 50m ryggsim herrar B 65 200m ryggsim herrar C  
33 200m bröstsim damer B 66 50m bröstsim damer C  
34 50m ryggsim herrar D 67 200m ryggsim herrar B  
35 200m bröstsim damer D 68 50m bröstsim damer B  
36 50m ryggsim herrar C 69 200m ryggsim herrar A  
37 200m bröstsim damer C 70 50m bröstsim damer A 
Paus 10 min Paus 10 min  
38 200m frisim herrar A 71 50m frisim herrar D  
39 50m fjärilsim damer A 72 200m fjärilsim damer D 
40 200m frisim herrar B 73 50m frisim herrar C  
41 50m fjärilsim damer B 74 200m fjärilsim damer C  
42 200m frisim herrar D 75 50m frisim herrar B  
43 50m fjärilsim damer D 76 200m fjärilsim damer B  
44 200m frisim herrar C 77 50m frisim herrar A  
45 50m fjärilsim damer C 78 200m fjärilsim damer A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maila in nedanstående uppgifter till simon.kivisto@sk70.se 
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ANMÄLAN 
 
NAMN……………………………………………………………………………………….. 
 
GRENAR……………………………………………………………………………………. 
 
SUPPORT/FUNKTIONÄRSSTÖD………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………….... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


