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Simklubben TRITON bjuder in till 
 

Tritonspelen HT-2020 
       Den pågående covid-19 pandemin ställer stora krav på tävlingen, men SK Triton har gjort 

en riskanalys och beslutat att genomföra tävlingen på följande sätt: 
Tävlingen är publikfri. 

 

Datum: Måndagen den 2 november 

 

Insim: Ca 19:10 – 19:25  

  

Start: Ca 19:30, Tritonspelen 

 

Grenar: Den här gången simmas 50 frisim & 25 fjärilsim för födda 2010 & yngre, 

Födda 2008-2009 simmar 100 frisim & 50 fjärilsim, samt födda 2007 & 

äldre simmar 100 frisim & 100 fjärilsim. 

 

Åldersklasser: Födda 10 & yngre:  

 Födda 08-09:    

 Födda 06-07:    

 Födda 05 & äldre:   

 

Anmälan: Sker via vår hemsida www.sktriton.se eller anmäl via denna länk. 

 Anmälan skall vara oss tillhanda senast torsdagen den 29/10.  

 Den 30/10 publicerar vi en deltagarlista på hemsidan där man kan 

kontrollera att anmälan är korrekt. 

 Saknas ert namn eller man vill efteranmäla sig, skicka ett mejl till 

anders.bengtsson@sktriton.se så får ni en bekräftelse när ert mejl är 

mottaget. 

 

Avanmälan: Vid eventuell avanmälan/strykning, vänligen maila 

anders.bengtsson@sktriton.se eller skicka SMS till 0739-91 09 49. 

 Avanmälan kan göras fram till 16:00 på tävlingsdagen. 

 

Riktlinjer för deltagande i tävlingen: 

 Vi följer de rekommendationer och råd som gäller från Folkhälsomyndigheten.  

 Stanna hemma om du är sjuk 

 Sprita händerna när ni kommer till badet 

 Håll avstånd 

 

Vi kommer inte att ha någon publik på tävlingen, bara funktionärer och tränare. Vi kommer att 

bemanna upp med fler instruktörer så att simmarna skall känna sig trygga. Vi ber er också att duscha 

och byta om hemma så att tiden i omklädningsrummet blir så kort som möjlig. Vi kommer ta in 
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anmälningarna och efter detta beräkna när tävlingen är slut. Vi kommer efter detta sätta samman ett 

körschema som instruktörerna kommer att gå igenom med barnen plus att vi även mailar ut det till er i 

slutet på nästa vecka. Vi kommer att förmedla ut priserna veckan efter Prisjakten. Vi kommer som 

vanligt att vi publicerar resultatlistan på nätet. www.sktriton.se  

 

 

Grenordning: 

Gren Sträcka Simsätt Klass Åldersklass 

1 50 Frisim Fl. 10 & yngre 

2 100 Frisim Fl. 05 & ä, 06-07, 08-09 

3 50 Frisim Po. 10 & yngre 

4 100 Frisim Fl. 05 & ä, 06-07, 08-09 

5 25 Fjärilsim Fl. 10 & yngre 

6 50 Fjärilsim Fl. 08-09 

7 100 Fjärilsim Fl. 05 & ä, 06-07 

8 25 Fjärilsim Po. 10 & yngre 

9 50 Fjärilsim Po. 08-09 

10 100 Fjärilsim Po. 05 & ä, 06-07 
 

http://www.sktriton.se/sida/?ID=98801

