
NY COVIDANPASSAD INBJUDAN TILL 

SIMBADOPPET / SWIMCAMP BORÅS 

Borås Simarena lördagen den 31/10 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Simklubben Elfsborg i samverkan med Borås Djurpark inbjuder 

till en Covidanpassad tävling med Djurparksbesök och 5-kamp. 

För mer info se www.skelfsborg.com 

  



Simklubben Elfsborg har nu beslutat om att genomföra en Covidanpassad tävling under en dag 

mot tidigare två dagar med besök i Djurparken, 5-kamp, lunch och fika. Det innebär att en hel 

del saker som logi, disco, gemensamma aktiviteter och lagkapper mm utgår men vi känner ett 

stort intresse från er klubbar att hitta en form för att köra en tävling och dagscamp för våra 

yngre simmare. Nedan en uppdaterad inbjudan som vi hoppas nu att alla klubbar skall vilja 

deltaga på i sin helhet. 

Datum: Borås Simarena-25m, lördagen den 31 oktober 2020 

Program: Pojkar/flickor 10 år & yngre 

 09.00-09.45, insim 

 10.00-ca 11.30, tävling 

 12.00-12.30, lunch Parkhallen 

 14.00, samling Alidebergsbadet för information, indelning i grupper 

 14.30, Djurparken med 5-kamp och fika 

 17.00, avslut, godiebags och medalj 

 Pojkar / flickor 11-12 år 

 09.30 samling Alidebergsbadet för information, indelning i grupper 

 10.00-ca12.30 Djurparken, 5-kamp och fika 

 12.30-13.00 lunch Parkhallen 

 14.00-14.45, insim 

 15.00-ca 16.30, tävling 

 17.00, avslut, godiebags och medalj 

Klasser: Pojkar och flickor 10 år & yngre samt 11-12 år. 

Grenar: Se sidan 3 

Anmälan: Sker via TEMPUS senast fredagen den 16 oktober klockan 23.59 

Kostnad: Vi säljer nu in ett ”Simbapaket” för dagen där allt ingår. Startavgifter, lunch, entré 

till djurparken, fika som bulle&festis, 5-kamp samt godiebags med medalj och 

diplom bl.a.  

 425:- / deltagare och 150:- / ledare  

 OBS! Bokning av Simbapaket sker via formulär som finns på hemsidan. Insändes 

senast i samband med anmälan.  



Priser: Godiebag, deltagarplakett och diplom för alla som deltager. Ingen prisutdelning 

utan det erhålles vid avslutningen och hemresan. 

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 köra grenarna lugnt och fint med bestämda starttider så att man 

hinner vila mellan sina lopp mm 

Pass 1-  lördag 31/10 (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 

Pass 2 – lördag 31/10 (Pojkar & Flickor 11-12 år) 

  9 50 frisim flickor 11-12 

  10 50 frisim pojkar 11-12   

  11 50 bröstsim flickor 11-12 

  12 50 bröstsim pojkar 11-12    

  13 50 ryggsim flickor 11-12 

  14 50 ryggsim pojkar 11-12  

  15 50 fjäril flickor 11-12 

  16 50 fjäril pojkar 11-12  



Simbas riktlinjer och åtgärder för en säker och bra tävling: 

 STANNA HEMMA OM DU ÄR SJUK! 

 Håll avstånd 1-2 m till varandra i och utanför simhallen  

 Borås Simarena – stängd för publik och besökare. Medföljande föräldrar hänvisas till 

Djurparksaktiviteten alternativt ett besök i Knalleland. 

 Pojkar & flickor 10 år och yngre tävlar förmiddag och pojkar & flickor 11-12 tävlar 

eftermiddag. 

 Zoner simhallen – klubbarna kommer att tilldelas en samlingsplats i simhallen där man 

skall vara i möjligaste mån utanför tävlingsloppen. 

 Cafét i simhallen kommer att hålla stängt men servera lättare fika till funktionärer, tränare 

och ledare. 

 Omklädning / dusch – enligt gällande riktlinjer på Borås Simarena. Visst ombyte kan även 

ske i klubbarnas zoner. 

 Rekommenderat antal ledare är 1/10 aktiva. 

 Antalet tävlingsbanor minskas till 5 alt. 6 banor för att hålla nere antalet funktionärer. 

 Insim sker på anvisade banor där tränarna/ledarna från varje förening gärna får fördela 

tiden på insimningen så det blir en bra fördelning. 

 Callroom till start sker i 2 steg för att få ett bra flöde i simhallen. 

 Fasta tider för start till varje gren och heat för att fördela tävlande i simhallen. 

 SK Elfsborgs egna funktionärer kommer endast att användas och skall inte tillhöra någon 

riskgrupp. 

 Eventuell heatbegränsning kommer att ske vid för högt antal startande. 

 Ny grenordning har tagits fram där vi tagit bort lagkapper och prisutdelningar. 

 Ledare och tränare uppmanas att föra vidare ovan riktlinjer samt stötta arrangören på 

plats så att de efterlevs. 

I övrigt hänvisar vi till gällande FHM:s rekommendationer 

 

 

 

 

www.skelfsborg.com 

 

Simidrott – Kamratskap - Engagemang 


