Uppdaterad: 2017-09-06

MASDOPPET BORLÄNGE
9 -10 SEPTEMBER 2017
Anmälda:

Wilma B (sö em), Hampus B, Anton C, Maja F, Jakob G, Moa H, Erik K, Rosa S, Rebecka Ö (9 st)

Tränare:

Sofie 072 20 96 060 på lö, Titti 070 544 13 15 på sö em (Maja, Moa och Hampus tävlar sö fm,
övriga tävlar bara em passet på söndagen)

Plats:

Maserhallen, Borlänge

Samling:

Vi samlas vid Sporthallen lördag för avfärd kl 08.00 (söndag 07.00, resp. 12.30) för
samåkning i bilar.

Bilar:

Sofie, Tobias och Titti kör på lördag, Titti och Tobias på sö em. Wilma egen transport på sö
em. Är det någon som inte kommer till samlingen meddela det.

Avgift:

60 kr/dag för tävlingen (120 kr för båda dagarna) – faktureras i efterhand

MAT
Tag med egen lunch & mellanmål samt dryck (det blir långa dagar)! Det finns även möjlighet att köpa
mat i Maserhallen, men köerna kan bli långa. Om tid finns går det att ta sig t ex till Kupolen för lunch.
Återbud:

Meddela Sofie snarast!

Tag med:

Simkläder för ombyte, handduk, glasögon, badmössa, vattenflaska och LSS-kläder. Hänglås till
skåp i omklädningsrum.

TIDER
Pass 1
Pass 2
Pass 3
Pass 4

Lördag 9 september
Lördag 9 september
Söndag 10 september
Söndag 10 september

Insim kl 08.50 - 09.50
Insim kl 14.20 - 15.20
Insim kl 07.50 - 08.50
Insim kl 13.20 - 14.20

Tävlingsstart kl 10.00
Tävlingsstart kl 15.30
Tävlingsstart kl 09.00
Tävlingsstart kl 14.30

LYCKA TILL & HA KUL!
Information från BSS: Ingång sker via ingången vid kassan. Med bestämd uppmaning från Maserhallens
ledning så vill de inte se att passagen sker vid cafeterian. Passerkort: Delas ut vid kassan. Omklädning:
Sker i omklädningsrum som delas med besökare till äventyrsbadet. Duschar: Duscha inte för länge; tänk
på andra badgäster. Simkläder som lämnas i bastun för torkning kommer att avlägsnas av
simhallspersonalen. Tekniskt möte: Lördag kl.09:00. En tränare/ledare per förening deltar. Samling i
Tjärnarummet vid entrén. Uppvärming: Med bestämd uppmaning från Maserhallens ledning så vill de
inte se att passagen vid cafeterian och ytan framför entrekassan används som plats för uppvärmning och
uppehållsplats av simmare. Hängande start: Kommer att användas i alla grenar. Avbad: Sker i
undervisningsbassängen. Prisutdelning: efter gren 6 och 14 för pass 1; efter gren 22 och 28 för pass 2
efter gren 33 och 38 för pass 3; efter gren 43 och 48 för pass 4 Spurtbana: Bana 7 Strykningar vill vi ha
in senast 1 timme innan passet start. Efteranmälan: WinGrodan Sync kan användas. Efteranmälningar
mottags på plats fram till 1½ timme före tävlingsstart. Mobiltelefon/plattor: Det gäller ett generellt
skärmförbud i Maserhallen badavdelningen. Under tävlingen får man filma, fotografera och använda
mobiltelefon/platta inne i tävlingssimhallen, men vid övriga ytor får mobiltelefon/platta inte användas.
OBS! Parkeringar närmast ingången är numera 3 timmar och P-skiva.

