
Stjärnracet 
Snart är det dags för en simtävling på hemmaplan i Njurundahallen och vi tycker 
att alla ska vara med på den tävlingen. Det är den perfekta tävlingen för 
nybörjare. Man kan simma både 25 meter (en längd) och 50 meter (två längder). 
Boka in lördag 17 oktober. Tävlingen är på lördag eftermiddag  
 
Tävlingen är publikfri, Men kommer att livesändas. Vi tränare kommer att ta hand om alla 
simmarna och ni föräldrar kan följa tävlingen hemifrån alt från bilen.  

 
Pass 1 lördag 17/10  Insim kl 14.00 – 14:15 Tävlingsstart: 14:30 avslut ca 16:00
  
Åldersklasser: E 2012 & yngre   
  D 2011-2010 

 

25 fr  Flickor/Pojkar E 
25 br Flickor/Pojkar E 
25 ry Flickor/Pojkar E 
Paus 20min   
25 fr Flickor/Pojkar D 
50 fr Flickor/Pojkar D 
25 br Flickor/Pojkar D 
50 br Flickor/pojkar D 
25 ry Flickor/Pojkar D 
50 ry  Flickor/Pojkar D 
25fj  Flickor/Pojkar D 

Heatpris till segraren i varje heat! 

 

Webb-sändning: Hela tävlingen kommer att sändas via en länk på vår 
hemsida www.njurundasim.nu 

 
Vem som simmar vad bestämmer tränaren tillsammans med era barn. Har ni några frågor är det 
bara att höra av er!   
Anmälan senast torsdag den 8 oktober i kallelsen som skickas ut till er i ett separat mail  
 
Här kan ni läsa om vad som händer på en simtävling: 
http://www.njurundasim.nu/sida/?ID=185729 
 
Licensavgift 
Svenska simförbundet kräver att alla simmare som deltar i simtävlingar som är sanktionerade av simförbundet 
skall inneha en tävlingslicens. 
Som licensinnehavare får du Simförbundets kvartalsmagasin ”Aqua” och Folksams licensförsäkring. 
Mer information om detta kan ni läsa på förbundets hemsida: 
https://www.svensksimidrott.se/Forforeningar/Licens/ 
 
Nedanstående licensavgifter gäller för 2020. 



Avgift för barn 12 år o yngre: 150 kr/ år Njurunda Simsällskap kommer fakturera denna summa till de barn som 
inte tidigare har tävlat under år 2020 
 
 
Corona:   Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 Stanna hemma om du känner dig sjuk eller har symtom.  
 Deltagare som känner eller uppvisar tecken på symtom under 

tävlingens gång är skyldiga att med omedelbar verkan lämna 
tävlingsarenan. 

 Tvätta händerna ofta och var noga med hygien. 
 Var noggranna med att hålla avstånd till varandra i hel 

Njurundahallen.  
 Tävlingen är publikfri, kommer att livesändas. 
 Endast simmare, tränare, ledare och funktionärer får vistas i 

simhallen.  
 Vi har tillgång till hela Njurundahallen så extra omklädningsrum 

och duschar finns. 
 Flödesschema för hur vi rör oss i simarenan och anslutande lokaler 

kommer att framgå på plats. 
 Det kommer finnas tillgång till handsprit i simhallen och i de ytor 

vi befinner oss.  
 Städning av lokalen sker löpande under dagen.  

 
 
 
 
 
 
 


