
 
 

 

 

Adress 

Storgatan 8 

245 31  STAFFANSTORP 

 

 

Webbadress  

www.sktriton.se 

E-postadress 

kansliet@sktriton.se   

Telefon 

046 – 25 54 50 

 

Bankgiro 

657 – 2861 

Organisationsnummer 

84 50 00-7474 

 

Hej, 
 
Ni tränar nu i vår teknikskola och är placerade i antingen en crawl- eller medleygrupp. 
Förutom målsättningar med att ha kul, klara simmärkena för ryggsim, crawl, bröstsim och fjärilsim, kommer det 
finnas möjlighet att vara med på fler tävlingar, dels vår egen Prisjakten och dels inbjudningstävlingar inom Skånes 
distrikt. Den här terminen är det (förutom Prisjakten, som arrangeras 3 gånger) inplanerat 3 inbjudningstävlingar: 
Dronksim i början på februari, Vellinge Easter Race (V.E.R.) på annandag påsk och vår egna Pingstaplumset den 6 
juni.  
 
Man måste dock betala en licensavgift för att kunna tävla på inbjudningstävlingarna. Vad innebär då en 
licensavgift? Nedan info är saxat från Svenska Simförbundets hemsida.  
 
Observera att för att tävla på vår interna Prisjakten behövs ingen tävlingslicens, då den inte är sanktionerad. 
 

” Licens ger rätten att tävla. För att kunna delta i nationella tävlingar som är 

sanktionerade av Svenska Simförbundet i simidrotterna simning, konstsim, simhopp, vattenpolo och 
masters krävs en licens. 

Föreningarna begär licens för sina tävlande i Octo och ansvarar löpande för uppdateringen av 
simidrottarnas kontaktuppgifter samt föreningens e-postadress. 
 
Simidrottare ska endast ha en licens så länge denne representerar samma förening, oavsett om den 
tävlar i flera simidrotter.  Oberoende av om licensstatus i Octo anges till "aktiv" eller "ej aktiv" så ska inte 
någon ny licens begäras i Octo. 

Vill simidrottaren byta förening, så görs anmälan om föreningsbyte och ev. betalning av avgift till Svenska 
Simförbundet som i Octo flyttar licensen till simidrottarens nya förening. 

Föreningarna betalar licensavgifter året efter det tävlingsaktiva året baserat på registrerade uppgifter i 
Octo per den 31/12. 

 Nuvarande licensavgifter 

• 150 kronor för barn 12 år och yngre* 

• 225 kronor för ungdom 13-16 år* 

• 300 kronor för 17 år och äldre* 

• 300 kronor för masterssimidrottare  

* ålderskategori bestäms av den ålder simidrottaren uppnår under debiteringsperioden.” 

 

Licensavgiften faktureras efter det man tävlat första gången och gäller året ut. 

 

Har ni frågor var vänlig maila ansvarig för SK Tritons crawl- & medleyverksamhet:  

anders.m.bengtsson@bredband.net 
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