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INFORMATION OM KM och MINI-KM 

SÖNDAG 9 DEC  KL 09.30 – Ca 15.00 
 

 Nu är det dags för årets Klubbmästerskap (KM) som kommer avgöras söndag 9 december. 
 
Anmälan görs till din tränare senast tor 6 dec och de förmedlar sedan vidare till 
tävlingsledningen! (gäller KM med start kl 12.00, övrig anmälan till Mini-KM sker på plats) 
 
KM-tävling för alla barn som vill tävla på 25, 50 och 100 meter.  
(grenlista finns på vår hemsida alesimmarna.se from 25 nov)  
Pris till 1;a, 2;a och 3;e plats samt att alla får minst en medalj.  
Insim är kl. 11.30 och tävlingen startar kl. 12.00. 
 
Före KM simmar Haj-, Delfin- Pingvin 25 meter valfritt simsätt. De får givetvis också vara med på 
eftermiddagens KM.  
 
Alla som deltar på förmiddagen får medalj från Alesimmarna. 
 
Tider för dagen se nedan: 
 

• Kl 09.30 – 10.00 Insim för följande grupper 
– Alla Pingvingrupper 

• Kl 10.00 -  Mini-KM för ovanstående grupper, 25 meter och medalj till alla 
(Dyna/Platta är tillåtet och man får starta i vattnet om det känns bättre) 

 
 

• Kl 10.30 – 11.00 Insim för följande grupper  
– Alla Delfin- och Haj-grupper 

• Kl 11.00 Mini-KM för ovanstående grupper, 25 meter och medalj till alla 
(Dyna/Platta är tillåtet och man får starta i vattnet om det känns bättre) 
 
 

• Kl 11.30 – 12.00 Insimning  
• Kl 12.00 – 15.00 KM, pris till 1-a, 2-a och 3-e plats 

 
Under dagen finns det Café med lättare förtäring, Grillen är i gång med Hamburgare. 
Lotterier kommer det vara under dagen, det kommer även finnas försäljning av simglasögon, 
badmössa mm. OBS: Allting betalas via swish då vi numera är kontantfria,  
betala till Alesimmarnas Swish-nr 123 259 35 80. 
 
Sista simträning för terminen är denna söndag 9 december gällande breddgrupperna! Vi startar 
sedan nästa termin söndag den 13 januari 2019. En del förändringar kan komma att ske vilket gör att 
du får mail om vilken tid som gäller för dig. Vi vill också påminna om att terminsavgiften för 
vårterminen ska vara inbetald i början av januari månad. (se info på hemsidan, alesimmarna.se). När 
det gäller tävlingsgrupperna får varje grupp information från sin tränare om vilka tider som gäller.   

 
Hälsning från styrelsen och tränarna i Alesimmarna 


