
 

 
 
 
 
PM till 
Barracuda 2017 
 
PM för Barracuda 24-26 november i Göteborg. 
Tävlingen genomförs på Valhallabadet, 25-metersbassäng, 8 banor  samt 
eltidtagning. 
Livetiming; http://www.livetiming.se/file_archive.php?cid=3585 
 
Aktuell tränare på denna tävling är 
Mark Saus 070-580 50 17 mark.saus@sk70.se 
Jessica Ericsson 0703-05 57 27 jessica.am.ericsson@gmail.com 
Följande SK70-simmare har kommit med på ovanstående tävling, se sid 2+3 
 
 
 
Tider 
Pass 1 Fredag 24/11 Insim; kl. 16:00 Start; kl. 17:00 
Pass 2 Lördag 25/11 Insim; kl. 07:30 Start; kl. 08:30 
Pass 4 Lördag 25/11 Insim; kl. 13:30 Start; kl. 14:30 
Pass 5 Söndag 2/7 Insim; kl. 07:30 Start; kl. 08:30 
Pass 6 Söndag 2/7 Insim; kl. 13:30 Start; kl. 14:30 
 
Startavgift 
Betalas av klubben, men vid avanmälan senare än torsdag 23/11 till 
simon.kivisto@sk70.se , betalar aktuell simmare/anhörig aktuell 
avanmälningsavgift som SK 70 kommer att fakturera.  
 
Priser 
Medaljer delas ut till de tre främsta i varje gren. 
 
Resa, mat och logi  
Samling i Valhallabadet 16:00 på fredag. Tänk på att ta med er lunch och rejält 
mellanmål! 
Tänk på att ta med dig mat som passar för en simtävling.  
 
Övrigt 
Vi samlas efter varje insims slut! 
Glöm inte ombyte med simkläder, simutrustning t ex klubbkläder etc.  
Ta med en 10-krona och lås till skåpen. Dela gärna skåp med varandra så skåpen 
räcker till alla! 
 
Varmt välkomna till en spännande tävling önskar din/dina tränare i SK 1970 
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#  ID Namn Född    Förening                 Gren Bassä        Tid   Status 
 
 
441417  Andersson Linnea             2003    SK 1970 7  100m Medley Damer C    25 m     1:25.32 
 28  50m Ryggsim Damer C    25 m       35.43 
 45  50m Fjärilsim Damer C  25 m       34.31 
  53  50m Frisim Damer C     25 m       31.72 
 61  200m Ryggsim Damer C   25 m     2:49.21 
  66  50m Bröstsim Damer C   25 m       44.70 
442418  Edvinsson Camilla            2004    SK 1970 28  50m Ryggsim Damer C    25 m       44.83 
 45  50m Fjärilsim Damer C  25 m       45.68 
443419  Eklund Elma                  2005    SK 1970 5  100m Medley Damer D    25 m     1:31.39 
 26  50m Ryggsim Damer D    25 m       43.60 
 51  50m Frisim Damer D     25 m       35.03 
 64  50m Bröstsim Damer D   25 m       46.16 
444420  Eklund Fanny                 2003    SK 1970 7  100m Medley Damer C    25 m     1:34.29 
445421  Emardson Alva                2001    SK 1970 33  200m Bröstsim Damer B  25 m     3:03.92 
 49  50m Frisim Damer B     25 m       31.57 
 68  50m Bröstsim Damer B   25 m       38.45 
446422  Fritzson Filippa             2005    SK 1970 26  50m Ryggsim Damer D    25 m       44.00 
 35  200m Bröstsim Damer D  25 m     3:54.09 
 43  50m Fjärilsim Damer D  25 m       40.81 
447423  Hallman Evelina              2006    SK 1970 5  100m Medley Damer D    25 m     1:48.21 
 26  50m Ryggsim Damer D    25 m       47.59 
 43  50m Fjärilsim Damer D  50 m       47.98 
 51  50m Frisim Damer D     50 m       39.36 
448424  Hallman Matilda              2003    SK 1970 7  100m Medley Damer C    25 m     1:16.84 
 20  200m Frisim Damer C    25 m     2:26.65 
 28  50m Ryggsim Damer C    25 m       35.96 
 45  50m Fjärilsim Damer C  25 m       33.73 
 53  50m Frisim Damer C     25 m       30.83 
 61  200m Ryggsim Damer C   25 m     2:42.32 
449425  Kivistö Joar                 2005    SK 1970 25  200m Bröstsim Herrar D 25 m     4:01.75 
 42  200m Frisim Herrar D   25 m     3:36.34 
 58  50m Bröstsim Herrar D  25 m       52.99 
 71  50m Frisim Herrar D    25 m       37.72 
450426  Kivistö Simon                1998    SK 1970 21  200m Bröstsim Herrar A 25 m     2:50.23 
 38  200m Frisim Herrar A   25 m     2:29.91 RES 
 54  50m Bröstsim Herrar A  25 m       35.77 
 77  50m Frisim Herrar A    25 m       29.23 
451427  Klasson Erik                 2003    SK 1970 19  50m Fjärilsim Herrar C 25 m       32.30 
 36  50m Ryggsim Herrar C   25 m       34.85 
 44  200m Frisim Herrar C   25 m     2:14.74 
452428  Larsson Leon                 2005    SK 1970 6  100m Medley Herrar D   25 m     1:27.61 
 17  50m Fjärilsim Herrar D 25 m       43.92 
 34  50m Ryggsim Herrar D   25 m       40.86 
 42  200m Frisim Herrar D   25 m     2:46.53 
 58  50m Bröstsim Herrar D  25 m       47.43 
 63  200m Ryggsim Herrar D  50 m     3:13.74 
 71  50m Frisim Herrar D    25 m       33.06 
453429  Larsson William              1999    SK 1970 13  50m Fjärilsim Herrar A 50 m       32.44 
 30  50m Ryggsim Herrar A   25 m       35.60 
 77  50m Frisim Herrar A    25 m       27.73 
454430  Paulsson Alva                2004    SK 1970 28  50m Ryggsim Damer C    25 m       45.76 
 45  50m Fjärilsim Damer C  25 m       43.67 
 53  50m Frisim Damer C     50 m       35.79 
 66  50m Bröstsim Damer C   50 m       46.32 
455431  Sandberg Clara               2004    SK 1970 28  50m Ryggsim Damer C    25 m       35.47 
 45  50m Fjärilsim Damer C  25 m       31.30 
 53  50m Frisim Damer C     25 m       30.14 
456432  Stenberg Matilda             2001    SK 1970  9  100m Medley Damer B    25 m     1:09.91 
 41  50m Fjärilsim Damer B  25 m       30.52 
 49  50m Frisim Damer B     25 m       28.27 
 68  50m Bröstsim Damer B   25 m       34.48 
457433  Ström Saga                   2004    SK 1970 7  100m Medley Damer C    25 m     1:41.54 
 28  50m Ryggsim Damer C    25 m       46.68 
 53  50m Frisim Damer C     25 m       39.10 
 66  50m Bröstsim Damer C   25 m       48.37 



458434  Westerlund Ella              2004    SK 1970 28  50m Ryggsim Damer C    25 m       40.35 
 45  50m Fjärilsim Damer C  25 m       36.64 
 53  50m Frisim Damer C     25 m       32.12 
 66  50m Bröstsim Damer C   25 m 
459435  SK 1970 Damer                2003    SK 1970 1  4x100m IM Damer C-D    25 m     5:47.84 
 
 


