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Plats:  Stenungssund Arena, Stenungssund 

Mat: På BOOST som ligger i arenan, 110kr per måltid 

Kamratmiddag: Fest på lördag kväll för alla deltagare på Masters SM på 

BOOST. 450kr per person. (läs mer om detta i officiella inbjudan) 

Resa: Själv eller samåkning löses på egen hand.  

Ledare:  Jonathan kommer vara på plats lördag och söndag 

Startavgift: 100kr per start oavsett om man simmar, är sjuk eller borta av annan 

anledning och inte kan delta. Detta då MASS faktureras för alla 

anmälningar. 

 Tävlingslicens: 300kr per år som man deltar på en sanktionerad tävling. 

Kostnad: Den totala kostnaden för starter, licens, mat samt kamratmiddag 

faktureras i efterhand. Anmälan är bindande från och med 27e februari. 

T-shirt: Vi kommer fixa masters tröjor. Ange vilken storlek ni vill ha i 

anmälningsformuläret. Vid deltagande erhåller man en tröja. 

 Johan Andréns företag Alnit Wireless AB sponsrar oss med varsin Mass     

t-shirt till tävlingen. 

Medaljer: Pris för 1-3 i varje gren i varje åldersklass. 

 Prestationspris erhålles av bästa man och kvinna för högsta Fina-poäng 

Klubbtävling: Placering 1-6 ger poäng till klubben och efter tävlingens slut 

sammanställs detta och föreningarna rankas. 

  



HJÄRTA –  UTVECKLING –  FRAMGÅNG  

 

MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP 

 

 

  
  www.mass.se Mölndals Allmänna Simsällskap 

Tävlingstider 

Fredag Pass 1:  Insim 15:30  Start 17:00 

Lördag Pass 2:  Insim 07:30  Start 09:00 

Lördag Pass 3:  Insim 13:00  Start 14:00 

Söndag Pass 4: Insim 08:30  Start 10:00 

Åldersklasser 

20-24, 25-29, 30-34, 35-39 osv 

Lagkapper:  Sammanslagen ålder på lagen120-159, 160-199, 200-239 osv 

Lagkapper: Vi vill ställa upp med lag i både herr, dam och mixedklassen. Jag 

 förutsätter att man ställer upp i lagkapp om man inte säger något

 annat. Mass står för kostnaden av lagkapperna. 

Anmälan:  Via detta formulär senast söndag 26e februari. 

Anmälningstider: För att delta på Masters SM måste man anmäla sig med en 

tid. Denna tid får max vara tre år gammal. Detta för att förhindra att före 

detta simmare anmäler sig på en tjugo år gammal tid från när de var 18. 

Tiden behöver inte vara en officiell tid utan kan varit tagen med ett 

tidtagarur eller liknande på träning. Ni kan även göra en bra 

uppskattning på vad ni kommer simma på. Detta för att seedningen ska 

bli bra för att inte hamna med några som är mycket snabbare eller 

långsammare än vad man faktiskt är. 

Officiell inbjudan: Inbjudan från S77 Stenungssund och simförbundet finns här. 

Grenordning: Finns på nästa sida.  

https://forms.office.com/e/kv4LjPjSAe
https://svensksimidrott.se/download/18.4896ab2b184b4145c2630ff3/1669716337649/Inbjudan%20Master-SM%202023%20S77.pdf
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