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www.sktriton.se 
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84 50 00-7474 

 

Prisjakten 

”en tävling mot sig själv men med andra” 

Prisjakten är en tävlingsform för SK Tritons crawl- och medley-simmare. Grundtanken med 

tävlingen är att varje simmare tävlar mot sig själv och mot sina egna tider. Klarar man 

stipulationstiden (se tabell nedan) för ett simsätt för första gången får man en plakett. Detta 

innebär att vi kan ha 10 stycken bronsmedaljörer på exempelvis 25 m crawl. Skulle man erövra 

två valörer vid samma tillfälle på ett simsätt tilldelas man den ädlare av dem. Man kan bara få en 

valör på ett simsätt en gång. Prisutdelningen är höjdpunkten vid varje tävling och barnen ler ofta 

ikapp med varandra allt eftersom de erövrar fler priser. Tävlingen sker på hemmaplan i lugn och 

trygg miljö som simmaren känner till.  

 

Innan tävlingen 

Innan varje tävling skickas det ut en inbjudan där de grenar som simmas på tävlingen finns med. 

Vid varje Prisjakt har man möjlighet att ställa upp i två grenar. Vad klarar då simmarna av? 

Varje instruktör har bra koll på vad simmarna klarar så eventuella fjärilar i magen beror oftast på 

den nya situationen och inte om man faktiskt klarar det eller inte. På själva tävlingen så 

diskvalificerar vi inte simmarna, så skulle man göra något ”felaktigt” kommer inget att hända, 

förutom att instruktören får redan på vad gruppen och simmarna behöver träna lite mer på.  

Anmälan 

Anmälan sker via vår hemsida www.sktriton.se där man fyller i vad som ens barn ska simma 

samt vilken tidigare valör man erövrat. Varje distans kan simmas tills simmaren uppnått 

stipulationstiden för guld. Crawlgrupperna tävlar på 25 rygg/bröst/frisim, medan 

medleygrupperna oftast tar sig an 50 rygg/bröst/frisim och 25 fjäril. 

 

Under tävlingen 

Under terminen har vi tre tävlingstillfällen. Tävlingen äger alltid rum på måndagar (ordinarie 

träning inställd) och på följande datum smäller det: 17/9, 14/11 och 5/12.  

Samling & Insim: 17:30 - då vi värmer upp i bassängen och övar lite inför tävlingen. 

Start: Ca.18:00 – tränarna kommer hela tiden vara till hands och hjälpa till med att barnen 

kommer fram till starten i tid och får beröm efter genomfört lopp. Tävlingen tar ca 1 h från start 

till stopp.  

 

Stipulationstider 

 Järn Brons Silver Guld 

25 Ryggsim 42.00 36.00 30.00 26.00 

25 Bröstsim 44.00 37.00 31.00 26.00 

25 Frisim 40.00  33.00 28.00 24.00 

 Järn Brons Silver Guld 

50 Ryggsim 1.10.00  1.02.00 56.00 50.00 

50 Bröstsim 1.12.00 1.05.00 58.00 52.00 

50 Frisim 1.04.00 58.00 50.00 44.00 

25 Fjärilsim 42.00 36.00 28.00 24.00 

 

http://www.sktriton.se/

