
 

KNATTESIMMET 2018 
arrangeras av Ålands Simförening lördag och söndag 7-8.4 2018 

i Ålands Idrottcenter, Bärvägen 5, 22410 Godby, Åland. 

 

TÄVLINGSPROGRAM:  
(Simmare får endast delta i sin egen åldersgrupp) 

Lördag 7.4.2018. Insim kl. 15.00. Start kl. 16.00 

1-2 P/F   9 år 50 m frisim 

3-4 P/F 11 år 50 m ryggsim 

5-6 P/F 13 år 100 m frisim 

7-8 P/F   9 år 50 m bröstsim 

9-10 P/F 11 år 100 m bröstsim 

11-12 P/F 13 år 200 m medley 

13-14 P/F 11 år 4 x 50 m frisim 

 

Söndag 8.4.2018. Insim kl. 07.30. Start kl. 08.30 

15-16 P/F 13 år 100 m fjärilsim 

17-18 P/F 11 år 100 m medley 

19-20 P/F   9 år 50 m ryggsim 

21-22 P/F 13 år 100 m ryggsim 

23-24 P/F 11 år 100 m frisim 

25-26 P/F 13 år 4 x 100 m frisim 

 

ANMÄLNINGAR 
Anmälningar skall finnas oss tillhanda i OCTO senast onsdagen den 28.3.2018. Startlista och övrig 

information kan hämtas på http://www.asf.ax. Tävlingens resultatrapportering sker via LiveTiming. 

Tävlingen har en tidsgräns för att deltagande föreningar ska ha smidiga researrangemang. Därför är 

antalet starter maximerat till tre per simmare, exklusive stafetter. Om antalet anmälda starter inte 

uppnått maxgränsen för tävlingarna när ordinarie anmälningstid går ut, meddelar arrangören om 

möjlighet till efteranmälningar (normal startavgift) utan maxgräns per simmare fram till och med 

kl. 12.00 den 4.4.2018.  

Strykningar ska göras skriftligen till tävlingskansliet senast en timme före aktuellt tävlingspass.  

STARTAVGIFT 
Startavgiften är 8 €/individuell start och 8 €/stafettlag. Startavgiften ska inbetalas senast 4.4.2018 på 

konto: 

IBAN: FI54 6601 0010 3002 91 (Ålands Simförening rf) 

BIC: AABAFI22  (Ålandsbanken) 

MÄRKE: Knatte 2018 + Föreningens namn  

Åldersgräns 

 P-F   9 år 2009 o. yngre 

P-F 11 år 2007-2008 

P-F 13 år 2005-2006 



 

 

PRISER 
Medalj till varje grens tre bästa simmare i varje åldersklass. Dessutom lottas ett kämpapris ut till en 

flicka och pojke i varje åldersklass. De deltagande klubbarna får nominera en flicka och pojke per 

åldersklass.  

NÄRMARE UPPLYSNINGAR: Kjell Hansen, kjell@kejpa.com eller Christoffer Kytömäki, 

christoffer_aland@hotmail.com 

BÅTRESOR, busstransporter och logi 
Viking Line: sportaland@vikingline.com  

ÖVRIGT 
Följ uppdaterad information omtävlingen på http://www.asf.ax/Tävlingar/Knattesimmet  

I Finland är knälånga tävlingsdräkter inte tillåtna för flickor 12 år och yngre samt pojkar 13 år och 

yngre, vi hoppas därför att besökande svenska föreningar så långt som möjligt undviker den typen av 

dräkter, åtminstone de i high-techmaterial. 

Med vänliga simmarhälsningar 

Ålands Simförening 

Sponsorer: 
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