
Masters SM 2019 kortbana 

Masters SM kortbana, fre 22 - sön 24 mars 2019, Eskilstuna 
Vi vann 11 masters sm i rad från hösten 2012 till hösten 2017. Masters sm i Jönköping våren 2018 
kom vi på 3:e plats. Nu är det dags igen. Vi behöver er hjälp att sprida den här informationen och 
definitivt vill vi ha er simmandes på plats. 

Ställ upp individuellt eller simma lagkapp! Tävlingslicens ordnas via vårt kansli om Ni inte redan 
har en. Skicka ett mail till r.franzen@skneptun.se så hjälper vi till med det.

Vi har 3 prioriteringar den här tävlingen
1. Att ta så många poäng som möjligt
2. Att utmana de svenska rekorden i alla lagkapper
3. Att få så många som möjligt att simma 200m fjäril
(Mer information kommer om detta)

Bokning 
Sista dag för bokning är sö 17 feb-19, 23:59 
• sista tid för att anmäla intresse till att simma lag
• sista tid för bokning av boende fr - sö(2 nätter), alt fr - lö(1 natt), alt lö - sö(1 natt). Ni som inte 

hinner boka innan slutdatum kan Ni kontakta hotellet direkt för bokning. 
Sista dag för bokning är sö 3 mars-19, 23:59
• sista tid för bokning av individuella starter 
• sista tid för bokning av lunch lör och banketten(kamratfesten)
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Hur Ni bokar 
Individuella starter bokas via vår webbplats. Gå in på vår anmälnings och medlemssida: 
skneptun.kanslietonline.se -> Logga in på ditt medlemskonto. Bläddra längst ned i listan så dyker 
tävlingen upp under rubriken Tävlingar. Anmälan utan tider kommer att tas bort. Samma sak gäller 
anmälningar från simmare som inte har tävlingslicens.
Anmälan för intresse till att simma lag skickas till r.franzen@skneptun.se, Ange ditt namn, de 
lagkapper du kan simma och tid du gjort individuellt.
Boende på Clarion Collection Hotell Bolinder Munktell (enkel- 870 kr/natt, dubbelrum 1050 kr/natt 
för 2 p) bokas via mail till r.franzen@skneptun.se. Både frukost, eftermiddagskaffe och middag 
ingår. Om du bokar dubbelrum, ange vem du delar med. 
Kamratfesten (450kr, lö 23 mars, 19:00 på Elite Hotell. Mat från 20:00) och lunch (110kr, lör 23 
mars, restaurang Lee som ligger nära Munktellbadet) bokas via mail till r.franzen@skneptun.se. 
Ange lunch och/eller kamratfest.
Betalning Allt faktureras Er direkt efter tävlingen via ert medlemskonto.

Pass 1 fredag kl 17:00
Gren 1 400m medley - Damer 
Gren 2  200m medley - Herrar 
Gren 3  800m frisim - Damer 
Gren 4 1500m frisim - Herrar
Pass 2 lördag kl 09:00
Gren 5 50m frisim - Damer 
Gren 6 50m frisim - Herrar 
Gren 7 100m bröstsim - Damer 
Gren 8 100m bröstsim - Herrar 
Gren 9 50m ryggsim - Damer 
Gren 10 50m ryggsim - Herrar 
Gren 11 100m fjärilsim - Damer 
Gren 12 100m fjärilsim - Herrar 
Gren 13 4x50m frisim - Mix
Pass 3 lördag kl 15:00
Gren 14 4x50m medley - Mix 
Gren 15 100m frisim - Damer 
Gren 16 100m frisim - Herrar 
Gren 17 200m bröstsim - Damer 
Gren 18 200m bröstsim - Herrar 
Gren 19 100m medley - Damer 
Gren 20 100m medley - Herrar 
Gren 21 200m fjärilsim - Damer 
Gren 22 200m fjärilsim - Herrar 
Gren 23 4x50m frisim - Damer 
Gren 24 4x50m frisim - Herrar
Pass 4 söndag kl 10:00
Gren 25 400m frisim - Damer
Gren 26 400m frisim - Herrar
Gren 27 50m bröstsim - Damer 
Gren 28 50m bröstsim - Herrar
Gren 29 100m ryggsim - Damer
Gren 30 100m ryggsim - Herrar
Gren 31 50m fjärilsim - Damer
Gren 32 50m fjärilsim - Herrar
Gren 33 4x50m medley - Damer 
Gren 34 4x50m medley - Herrar
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