
Rönneracet
Vattnets Hus, Ängelholm
lördag 4/9 - söndag 5/9

Tävlingen är publikfri

PASS GRENAR SAMLING INSIM START
lördag

1 tjejer 08.00 07.45 09.00
2 Finaler 15.00 14.45 16.00

söndag
3 killar 08.00 07.45 09.00
4 Finaler 14.00 13.45 15.00

Ansvarig lördag: Mikael Lindell
mikael.lindell@hajen.org
0709 – 96 49 85

Ansvarig söndag: Markus Olsson 
markus.olsson@hajen.org
0709 – 74 16 88 

Strykningar: Till lördag fm lämnas in senast 18.30 fredag. Avanmälan till final görs senast 30 min 
efter försök i resp. gren. Till söndag fm lämnas in senast 18.30 lördag

Samling på badet enligt ovan. Kommer du senare måste du höra av dig till ansvarig tränare.(se ovan).

Glöm inte ta med badkläder, badmössa, glasögon, shorts, t-shirt, skor, vattenflaska samt mellanmål.
 
För mer info om tävlingen samt vad ni simmar finns på hemsidan under: 
www.hajen.org/tavlingssimma-med-hajen/tavlingsdax/
Vad ni simmar ser ni även på livetiming.se där tävlingen ligger uppe.

 

Lycka till

http://www.hajen.org/tavlingssimma-med-hajen/tavlingsdax/
mailto:markus.olsson@hajen.org
mailto:markus.olsson@hajen.org
mailto:mikael.lindell@hajen.org


Viktig information och riktlinjer inför tävlingen 

• Var vänlig respektera Folkhälsomyndigheternas rekommendationer att stanna hemma     
om du känner dig sjuk.
 
• Deltagare som känner eller uppvisar tecken på symptom under tävlingens gång är 
skyldiga att lämna tävlingsarenan omedelbart. 

• Tävlingen är publikfri, men går att följa på www.livetiming.se 

• Endast simmare, tränare och funktionärer får vistas i simhallen. 

• Var noga med handhygienen och tvätta händerna ofta. Handsprit kommer att finnas på 
plats. 

• Dusch och tvätt utan badkläder innan man beträder bassängen är obligatoriskt för alla 
simmare. 

• Var noga med att hålla avstånd till varandra i simhallen, omklädningsrummen samt i 
duschutrymmet. 

• Varje klubb kommer att få en bestämd plats att vistas på och simmarna ombeds stanna 
på anvisad plats till dess att hen ska starta. 

• Simmaren ska endast befinna sig inom startområdet i samband med sin start (ca 5-10 
min innan start). 

• Efter målgång ska simmaren så snabbt som möjligt lämna startområdet. 

Tack för visad hänsyn! 


