
 
 

Välkommen till vårens andra Morgondagare den 14 maj!  
 
På lördag den 14 mars är ni välkomna till vårens andra 

Morgondagare på Lögarängsbadet!      

 

Hålltider: 
Insläpp från klockan 17.15  
Insim från 17.30-17.55 
Prisutdelning: 18.00 
Tävlingsstart: Direkt efter prisutdelningen 
Sluttid: Vi räknar med att vara klara senast 20.00 
 
Vi har ledare på plats från 17.25 och grupperna kommer att samlas 
på nedre delen av läktaren i simhallen. Det är bra om deltagaren tar 
med sig handduken när de ska sitta på läktaren. I och med att 
läktarutrymmet är begränsat ser vi helst att det endast är föräldrar 
eller vårdnadshavare som följer med som åskådare.  
 
Glöm inte ert gröna entréband för att kunna låsa skåpet samt 
funktionskläder(träningskläder utan bomullsfibrer) om du ska röra dig 

nedanför läktaren. 😊 

 
 

Varmt välkomna till en rolig kväll för alla barn! 😊 

 

Med vänliga hälsningar, 

Västerås Simsällskap  



Kort information om Morgondagare. 
Morgondagare är en bra start för dig som vill börja simtävla. Alla 
tävlar mot sina egna tider och får prova på hur en tävling går till. 

REGLER 
 
Alla deltagare simmar först 25 meter i respektive simsätt. Det finns 
sedan Brons-, Silver och Guldtider för varje sträcka. 
När guldtiden uppnåtts i ett simsätt på 25 m går man vidare till att 
simma 50 m i det simsättet (gäller inte fjäril). 
Vilka tider som ska uppnås framgår av Simbeviset. 
Man får delta i fritt antal grenar vid varje tävlingstillfälle, dock endast 
en gren/simsätt.  
Ingen simmare blir diskvalificerad för regelfel. 

Om man klarar Bronstiden i tre simsätt på 25 m får man en                          
BRONSPLAKETT 
Om man klarar Silvertiden i tre simsätt på 25 m får man en                          
SILVERPLAKETT 
Om man klarar Guldtiden i tre simsätt på 25 m får man en                               
GULDPLAKETT                                                                                                                    
Om man klarar Bronstiden i tre simsätt på 50 m får man en                              
BRONSPOKAL 
Om man klarar Silvertiden i tre simsätt på 50 m får man en                             
SILVERPOKAL 
Om man klarar Guldtiden i tre simsätt på 50 m får man en                                   
GULDPOKAL 


