
                                 

 

 

 

 

SK TRITONS LUCIAFIRANDE 

Den 17 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 och Crawl- och Medleygrupperna 
har uppvisning i olika simsätt. Utöver detta finns det fina priser att vinna i vårt lotteri och självklart bjuds det på god lussefika. 

 

Årets Lucia är Nina Nolén 
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. 

 

Repetition för Luciatåget sker torsdagen den 14 december, klockan 19:15 – 20:15 på badet. 

Genrepetitionen, den 17 december startar klockan 16:00 med samling på Bråhögsbadet i foajén(sedan går man i 
samlad trupp till övningslokal). 

 

För mer information om själva luciatåget gå in på vår hemsida – www.sktriton.se  

 

SKINS är vår klubbtävling. I år simmas 25 m ryggsim. 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. 

 

Anmälan till SKINS kan ni finna här. Men finns även att hitta på vår hemsida – www.sktriton.se. Om ni inte önskar att simma 
tävlingen får ni väldigt gärna vara med och heja fram alla som kommer att simma.  

 

 

Tidsschema (alla tider är cirkatider): 

18.00             Insläpp i simhallen 

18.30             Luciatåget 

19.00             Kval till SKINS 25m ryggsim (för alla, dock måste alla simmande i finalen vara medlemmar i Triton)  

19.45             SKINS-final 

20.05             Prisutdelning 

 

Inträdesavgift för vårt luciafirande: 

Pris per vuxen: 30 kr 

Pris per barn: 20 kr 

Pris för aktiv Tritonsimmare: Gratis 

 

Glöm ej anmäla Er: 

För att vi ska veta hur mycket fika som skall ordnas önskar vi en föranmälan från alla (funktionärer, tränare, simmare, 
släkt och vänner). Anmälan görs här. Ni hittar även en länk till anmälan på vår hemsida – www.sktriton.se. Anmäl senast 
söndagen den 10 december. 

http://www.sktriton.se/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNMI9dSeth0izjILc5fhhDyDdh6NWoRo1e-up01g4WfNU7Kw/viewform
http://www.sktriton.se/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsYJYcTG1NTknRLQGUzFcoFqRpTPe4zG_yl9L-tSH2kxseXA/viewform
http://www.sktriton.se/

