SK TRITONS LUCIAFIRANDE
Den 13 december är det dags att fira Lucia med Simklubben Triton. Luciafirandet är för alla Tritoner, stora som små.
Luciafirandet inleds med ett sedvanligt luciatåg. Därefter avgörs klubbmästerskapet SKINS Utöver detta finns det fina priser
att vinna i vårt lotteri och självklart bjuds det på god lussefika.

Årets Lucia är Zinna Bengtsson Ninamnder
Årets lill-Lucia utses vid genrepetitionen.
Luciafirandet vänder sig till alla våra medlemmar och deras anhöriga. Alla simmare är välkomna att vara med i luciatåget.
Vill ni vara med kom till luciaträningen och till genrepetitionen.

SKINS är vår klubbtävling. I år simmas 25 m fjärilsim. Alla möter först alla (dock uppdelat kvinnor och män). De 6 bästa går
sedan vidare till finalerna (för att simma final måste man vara Triton-medlem). Väl i finalen så använder vi oss av
utslagningsprincipen. Det vill säga sex simmare blir till fyra, sedan blir fyra simmare till två.
De två simmarna möts sedan i en stor final, där vi avgör vem som är Tritons snabbaste fjärilsimmare respektive
fjärilsimmerska.
Anmäla sig till SKINS gör ni via vår länk. Om ni inte önskar att simma tävlingen får ni väldigt gärna vara med och heja fram
alla som kommer att simma. Anmälan skall vara inne senast söndagen den 12 december

Tidsschema (alla tider är cirkatider):
18.00
Insläpp i simhallen
18.30
Luciatåget
19.00
Kval till SKINS 25m frisim (för alla, dock måste alla simmande i finalen vara medlemmar i Triton)
19.30
SKINS-final
19.35
Prisutdelning
Inträdesavgift för vårt luciafirande:
Fri entré vi kommer att sälja lotter där överskottet går till SK Tritons verksamhet.
Glöm ej anmäla Er:
För att vi ska veta hur mycket fika som skall ordnas önskar vi en föranmälan från alla (funktionärer, tränare, luciatåg,
simmare, släkt och vänner), via denna länk, senast fredagen den 10 december.
Hej,
Härmed informerar vi att SK Triton följer dom nya riktlinjerna angående uppvisande av vaccinationsbevis för personer 18 år och äldre
vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare. Detta innebär att vi kommer att be samtliga som vill besöka juluppvisningen (18
år och äldre) att uppvisa giltigt vaccinationsbevis (EU.s digitala vaccinationsbevis) i samband med inträde. Kan man inte uppvisa
bevis kommer man inte att bli insläppt i lokalen. Beviset går att ladda ner från covidbevis.se. Kontrollera i förväg att det fortfarande är
giltigt.
Utöver detta ber vi samtliga besökare att visa hänsyn genom att hålla avstånd och använda utsatt handsprit vid inträde. Stanna hemma
om ni har förkylningssymtom. Vi hoppas att vi alla kan hjälpas åt att ta vårt ansvar att minska smittspridning genom att agera
ansvarsfullt.

Hälsningar,
Simklubben Triton

