
Anmälan till Duvedoppet i Katrineholm den 12 Januari 2020 
 
Till denna tävling får ALLA simmare i ALLA tävlingsgrupper anmäla sig.  

Anmälan via NKK´s hemsida senast den 18 december.  
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 75 kr per gren, som ni kommer med på. 
 

Transporter: Det ligger på er föräldrar att få era barn till och från Katrineholm. Har ni 
förhinder och inte kan köra själva, så måste ni försöka lösa detta själva. Ni får kolla med andra 
föräldrar om de kan ta med ert barn i sin bil. Om inte detta går heller, så kan ni tyvärr inte 
anmäla era barn till denna tävling.  
 

Mat: Vi bokar mat för de som simmar båda passen. Maten serveras i samma byggnad 
som badet och sporthallen ligger i. 
 
Tävlingsvärd: Vi söker en eller två föräldrar, som kan följa med och hjälpa tränaren på 
plats. På följande länk kan ni se vad tävlingsvärdarna kan tänkas hjälpa till med: 
www.nkk.se/explorer/files/Arbetsbeskrivning%20foer%20taevlingsvaerdar.pdf 
 
Kostnad: Hela tävlingen 400:- för två pass inkl. lunch. Enstaka pass 175:-. Kostnaden 
faktureras i vanlig ordning från NKK´s kansli.  

 
Tävlingsplats: Sportcentrum, Duveholmshallen, 25 m, 8 banor.  
  
Tävlingstid: Söndagen den 12 januari 2020. Tävlingen genomförs under två pass med 
start kl 9.30 samt kl 15.00. Insim en timme innan respektive pass startar.   

    
TÄVLINGSKLASSER 
 
Tänk på att det är åldern 
Nästa år som gäller vid anmälan 
 
 
 
Pass 1 kl. 09.30                                           Pass 2 kl. 15.00           
    
1. 25 m frisim D A-D försök 1.  25 m frisim D A-D FINAL 
2. 25 m frisim H A-D försök 2. 25 m frisim H A-D FINAL   
3. 100 m bröstsim F A-C 13. 100 m fjärilsim F A-C 
4. 100 m bröstsim P A-C 14. 100 m fjärilsim P A-C  
5. 50 m bröstsim F D 15. 50 m fjärilsim F D 
6. 50 m bröstsim P D 16. 50 m fjärilsim P D 
7. 100 m ryggsim F A-C 17. 100 m medley F A-C 
8. 100 m ryggsim P A-C 18. 100 m medley P A-C 
9. 50 m ryggsim F D 19. 50 m frisim F D 
10. 50 m ryggsim P D 20. 50 m frisim P D 
11. 200 m frisim F A-C 21. 100 m frisim F A-C 
12.     200 m frisim P A-C            22. 100 m frisim          P A-C 

    

A 17 o äldre (03 o äldre) 

B 15-16 år (04-05) 

C 13-14 år (06-07) 

D 12 år o yngre (08 oy) 


