
Information om Knatte Cup i Kumla 2 oktober 
 
Hej! 
 
Här följer lite information gällande tävlingen i Kumla. 
Det är väldigt roligt att se att så många vill vara med och tävla!  
Med ledare inräknat kommer vi vara över 50 VSS-are på plats. 
 
OBS! Vi har varit i kontakt med arrangören gällande möjligheten till publik på plats i och med 
de slopningar av restriktioner som införs. Man har från arrangörens sida dock beslutat att 
genomföra tävlingen utan publik (dvs föräldrar) på plats. 
Med den informationen har vi beslutat att boka en buss för transport till Kumla. Det innebär 
att ni föräldrar inte behöver skjutsa barnen till simhallen för att sen spendera en dag med att 
vänta i närheten. 
 
Tider:  Samling på Lögarängsbadets parkering lördag 2 oktober 06:10 
 Pass 1: Insim 08:00. Tävlingsstart 09:00 
 Pass 2: Insim 13:00. Tävlingsstart 14:00 
 
Transport: Med stor buss lördag morgon. Om någon inte vill åka med bussen kom ihåg att 

meddela detta i god tid så vi inte står och väntar i samband med avresan. 
Preliminär hemkomst till Västerås (Lögarängsbadet) är 17:30 på lördag, vi 
kommer att meddela er via SMS när vi lämnar Kumla. 

 
Frånvaro: Om något barn ej kan vara med på tävlingen måste detta meddelas! 
 Vid hastigt uppkommen sjukdom etc. under lördagen måste detta meddelas via 

telefon/sms till Leo 070-698 99 58. Fram till och med fredag fungerar mail 
leo.sandberg@vasterassim.nu  

 
Mat: Arrangören anordnar ingen mat under tävlingen så det är egen matsäck som 

gäller. Vi ledare kommer att äta ihop med simmarna och se till att alla har det 
bra. Skicka även med lite mellanmål för resan. 

 Godis och läsk kan vänta till lördag kväll när man är hemma! 
 
Medtag: Utrustning för att simma inkl. minst 1 handduk. Om ni har fler 

badbyxor/baddräkter så kan det vara skönt att kunna byta om under tävlingens 
gång. Kläder att ha på sig på läktaren (gärna VSS-kläder om du har), även om 
det är varmt i hallen bli man lätt frusen när man är blöt. Många simmare vill 
även ha skor på sig mellan loppen. Vattenflaska! 

 
App:  På www.livetiming.se kan ni som föräldrar följa med i tävlingen för att se hur 

det går, livetiming finns även som mobilapp.  
  
Frågor: Leo Sandberg, 070-698 99 58 alternativt prata med respektive grupptränare. 
 
 


