
 

 

 

 

TÄVLINGS 
PM 

30 juni-2 juli 2017 
 Centralbadet, Norrköping 

 

 
 

 
 
 
 
 



Ankomst Vid ankomsten vill vi att en representant för er förening hämtar 
ut NUSS handlingar, eventuella matbiljetter och logianvisningar 
i era klubbfack som ni hittar i cafétältet..  
Vi ber er också att uppge uppehållsplats och telefonnummer till 
ansvarig ledare (om ni inte redan gjort det) där vi kan nå er 
under tävlingsdagarna. Denna informationslapp finns bland 
NUSS-handlingarna i ert klubbkuvert som ni sedan lämnar ifylld 
till Informationsbyrån på NKK:s kansli vid entrén till utebadet. 
  

Ansvar Arrangörerna ansvarar inte för förlorade saker, skador på 
person eller sak som inträffar under NUSS-tävlingarna. 
 

Avanmälan: För strykningar och laganmälan används tränarappen. 
Strykningar för fredagens pass ska vara inne senast 12:00 
den 30 juni. Därefter gäller senaste inlämning av strykningar 
senast en halvtimme efter föregående pass slut. 
Lag anmälan inlämnas senast en timme före tävlingspassets 
början. 
För strykningar och laganmälningar som görs senare 
än ovanstående tider uttages en extra avgift på 300:- 
vilket betalas på plats eller mot faktura. 
 

Avsimning Sker i 25 m bassängen inomhus på anvisade banor.  
 
Boende & mat Ni som anmält Sporthallsboende får info på kansliet vid 

ankomst.  
Frukost serveras i sporthallsfoajén, lunch och middag 
serveras på Ljuraskolan.  
 

Försäljning Försäljning av sportartiklar kommer att finnas på området 
 
Heatlistor Heatlistor kommer att anslås. Listor till klubbarna kommer 

att finnas till avhämtning i klubbfacken. Publiken kommer att 
kunna köpa heatlistor för 20 kr/st. 
 

Information Lämnas genom NKK:s kansli på tel: 011-10 15 40  samt 
under tävlingsdagarna på kansliet vid utebadets entré. 
 

Insim Se tävlingstider. 
 

Mat Lunch och middag serveras på Ljuraskolan ( 100 m från badet).  
Frukost serveras i entrén till Sporthallen på badet. 
Mattider meddelas senare. 

 
 

Matbiljetter För er som beställt mat finns matbiljetter i era klubbkuvert. 

Omklädning Sker på inomhusbadet i direkt anslutning till 
tävlingsbassängen. Ett hänglås till skåpen erfordras. För er 
som bor i sporthallen sker omklädning i sporthallen. 

Parkering Avgiftsbelagd parkering finns i anslutning till badet. 

 



Resultat Resultat kommer att anslås fortlöpande på angivna platser. 
Resultaten kommer efter varje pass att läggas ut på 
Livetiming 

Startlista Startlista/heatlista kommer att ligga i klubbfacken i 
serveringstältet.  
 

Tävlingstider Pass 1    insim kl. 14.30 – 15.45       tävlingsstart   kl. 16.00 
 Pass 2    insim kl. 07.00 – 08.15       tävlingsstart   kl. 08.30 

Pass 3    insim kl. 13.30 – 14.45       tävlingsstart   kl. 15.00  
Pass 4    insim kl. 07.00 – 08.15       tävlingsstart   kl. 08.30  
Pass 5    insim kl. 13.30 – 14.45       tävlingsstart   kl. 15.00 

 
 
Tävlingsplats Centralbadet, Norrköping, 50 m, 8 banor utomhus. 
 
 
 


