
Anmälan till VårSimiaden-Distriktsfinal i Motala 

Lördagen den 4 maj 2019. 
Till denna tävling åker simmare födda 2006 och yngre från B-gruppen, D-gruppen, E-gruppen och 
Guldfiskarna. 
Anmäl i vanlig ordning via NKK´s hemsida. Kolla med din tränare vad som är lämpligt att simma 
innan du anmäler. Sista datum för anmälan är den 5/4.  
Tävlingen är kvaltävling till VårSimiadens Regionsfinal, som går i Jönköping den 8-9 juni. Detta 
gäller 12- och 13-års klasserna. 11 år samt 10 oy deltar inte på finalen.  
NKK rekommenderar att man inte simmar mer än 2 individuella grenar per tävlingspass vilket är 
inkluderat i kostnaden, önskar ni att anmäla Er på fler grenar individuellt sker det i samråd med Er 
tränare och det medför en extra kostnad om 75kr per gren, som ni kommer med på. 
 

Transporter: Det ligger på er föräldrar att få era barn till och från Motala. Har ni förhinder 
och inte kan köra själva, så måste ni försöka lösa detta själva.   
 
Pass 1 lördag kl. 09.00  Pass 2 lördag kl. 15.00 
1 4x100 m frisim mix 12-13 år (06-07) 27 4x50 m medley mix 11 år o y 
2 4x50 m frisim mix 11 år o y  (08 oy) 28 4x100 m medley mix 12-13 år 
3 200 m medley fl 12 år      (07) 29 50 m frisim fl 10 år o y 
4 200 m medley po 12 år   30 50 m frisim po 10 år o y 
5 200 m medley fl 13 år     (06) 31 100 m frisim fl 11 år 
6 200 m medley po 13 år   32 100 m frisim po 11 år 
7 50 m bröstsim fl 10 år o y  (09 oy) 33 100 m frisim fl 12 år 
8 50 m bröstsim po 10 år o y  34 100 m frisim po 12 år 
9 100 m bröstsim fl 11 år   35 100 m frisim fl 13 år 
10 100 m bröstsim po 11 år  36 100 m frisim po 13 år 
11 200 m frisim fl 12 år   37  25 m fjärilsim fl 10 år o y 
12 200 m frisim po 12 år   38  25 m fjärilsim po 10 år o y 
13 400 m frisim fl 13 år   39 50 m fjärilsim fl 11 år 
14 400 m frisim po 13 år   40 50 m fjärilsim po 11 år 
15 100 m medley fl 10 år o y  41 100 m bröstsim fl 12 år 
16 100 m medley po 10 år o y  42 100 m bröstsim po 12 år 
17 100 m medley fl 11 år   43 100 m bröstsim fl 13 år 
18 100 m medley po 11 år  44 100 m bröstsim po 13 år 
19 100 m ryggsim fl 12 år   45 50 m ryggsim fl 10 år o y 
20 100 m ryggsim po 12 år  46 50 m ryggsim po 10 år o y 
21 100 m ryggsim fl 13 år   47 100 m ryggsim fl 11 år 
22 100 m ryggsim po 13 år  48 100 m ryggsim po 11 år 
23 4x50 m medley fl 11 år o y  49 100 m fjärilsim fl 12 år 
24 4x50 m medley po 11 år o y  50 100 m fjärilsim po 12 år 
25 4x50 m medley fl 12-13 år  51 100 m fjärilsim fl 13 år 
26 4x50 m medley po 12-13 år  52 100 m fjärilsim po 13 år 

53 4x50 m frisim fl 11 år o y 
54 4x50 m frisim po 11 år o y 
55 4x50 m frisim fl 12-13 år 
56 4x50 m frisim po 12-13 år 

 
  
    

   


