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Simklubben TRITON bjuder in till 
 

Tritonspelen VT-2021 

för Level 6 & 7 
       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: Lördagen den 15 maj 

 

Insläpp: Dörrarna öppnas kl. 09:30 (stora entrén på framsidan) 

 

Insim: Kl. 09:35 – 10:00  

  

Start: Kl. 10:05 

 

Slut: Vi beräknas vara klara kl.11:15 

 

Grenar: 200 ryggsim & 200 bröstsim 

 

Priser: Alla som deltar i minst 1 av de 2 omgångar erhåller en pokal (1:a 

omgången gick av stapeln lördagen den 1 maj)   

 

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

 Anmälan skall vara oss tillhanda senast tisdagen den 11/5.  

 Den 12/5 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 09:30 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.  

http://www.sktriton.se/sida/?ID=98781
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs7USzjCFxwUhv03R1qqC9t_TjGfE48KwCzQfQSAJDxjQ2Ng/viewform
mailto:anders.bengtsson@sktriton.se
mailto:anders.bengtsson@sktriton.se
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Grenordning: 

Gren Sträcka Simsätt Klass 

1 200 Ryggsim Fl. 

2 200 Ryggsim Po. 

Paus 10 Minuter  

3 200 Bröstsim Fl. 

4 200 Bröstsim Po. 
 


