
PM 
Aquarapid Knattesim 2022 

Plats Sundbybergs Simhall, Bergaliden 1, Sundbyberg 

Datum Lördag 22 oktober. 

Tider Dörrarna till simhallen öppnas 08:10. 

Pass 1: Insim 08.15 - 09:00, Tävlingsstart 09.15, Slut ca. 13:00. 

Pass 2: Insim 14.00 - 14:45, Tävlingsstart 15.00, Slut ca. 18.30. 

Omklädning Simmare och tränare från gästande klubbar går in genom huvudingången och an-

vänder de övre omklädningsrummen.  

SS04 simmare och tränare använder den nedre entrén och omklädningsrum. 

Dela gärna skåp med en kompis. Kom ihåg att ta med hänglås. 

Transport T-banestation Duvbo ligger precis intill simhallen. Pendeltåg Sundbybergs station 

ca 10 min promenad. Parkering finns vid simhallen. Antalet tillgängliga p-platser 

vid simhallen är dock begränsat. Samåk gärna! 

Publik För att simmarna och tränarna ska få tillräckligt med utrymme, får vi tyvärr be öv-

riga att uppehålla sig utomhus. Simhallen har ett fin terrass, där man ser in i 

bassängen.Till terrassen är alla välkomna, både publik och simmare. Kläder efter 

väder! Varje simklubb kommer få en yta tilldelad inne i simhallen, där tränare och 

simmare kan vara. Från foajén finns ett begränsat utrymme, där man också ser in i 

tävlingspoolen. 

Strykningar/Laguppställning Görs enklast via http://app.livetiming.se, alternativt skriftligen på 

lagblankett till sekretariatet, senast en timme innan tävlingsstart. Inloggningsupp-

gifter skickas via email.  

Heatlistor/Resultatlistor  Publiceras på livetiming och vid ”Sagopoolen”. Resultatlistor i 

gången mellan simhallarna.  

Ledarsamling Pass1: Sker kl. 08:20 vid Multibassängen.  

Pass2: Ingen ledarsamling. TL finns vid sekretariatet kl. 14:00, om det finns frågor. 

Avsimning Avsim hela dagen på 4 banor i Multibassängens 16 metersdel närmast fönstret.  

Inmarsch Inför varje simpass har vi en inmarsch där de tävlande klubbarna representeras 



med en flicka och en pojke. Vi ser gärna att de har klubbtröjan på sig. Samling vid 

Multibassängen. 

Callroom Vi vill att simmarna kommer till callroom, med tre heats marginal till sitt heat. 

Callroom är vid fönstersidan i anslutning till startsidan mitt emot sekretariatet.  

Väskor Vi önskar att simmarnas väskor antingen förvaras i skåpen i omklädningsrummen 

eller inne vid ”Sagopoolen” vid respektive klubbs yta. 

Medaljer/Priser Alla simmare kommer att få deltagarmedaljer som delas ut i en ceremoni till sim-

klubbarna under simpassen. Vi kommer även lotta ut priser från Aquarapid.  

Mat Simhallen har ett café. Vid Sundbybergs simhall finns flera restauranger som är 

öppna för lunch. Om klubbar vill ha hjälp att boka lunch på någon av restaurang-

erna, kontakta då Jonas Hägerhäll. 

Frågor Frågor t.o.m fredag kl. 17:00 tas emot via e-post på: tavling@ss04.se  

Kontaktperson på lördag är Jonas Hägerhäll, jonas.hagerhall@ss04.se tel: 070 865 

32 77. Funktionärskontakt är Eva-Karin Fridsell på tavling@ss04.se. 


