
Till dig som är förälder till en simmare som ska simma i  

UTMANAREN HT 2022 

 
UTMANAREN är för många av våra simmare den första tävlingen de deltar i. För att vi ska 

kunna genomföra UTMANAREN behöver vi hjälp av er föräldrar. Under en tävling finns det 

många olika arbetsuppgifter som ska skötas. 

 

Då denna tävling inte är en sanktionerad tävling utan genomförs som ett roligt tillfälle för 

barnen att prova på tävlingsmomenten finns det inga krav på funktionärsutbildning.  

Vi gör den här tävlingen för barnens skull, och för att tränarna ska kunna fokusera på ditt 

barn så måste allt runt omkring skötas av frivilliga föräldrar. Detta är ett jättebra tillfälle att 

få lära sig mer om ditt barns sport och träffa andra föräldrar i klubben. Du får en bättre 

inblick i vad det är vi ”tjatar” på barnen om under träningarna (vändningar, starter och de 

olika simsätten). 

 

Vi kommer försöka ha ett tillfälle innan Utmanaren där vi går har en genomgång av de olika 

momenten ihop med våra Tävlingssimmare. Datum för detta meddelas vid senare tillfälle. 

 

Information för Utmanaren:   

Plats: Alléhallen, Hallsberg   

Datum 20 November 2022 

Insimning: 16:15 

Tävlingsstart 16:45 

 

Föräldra & Funktionärssamling: 16:30 vid undervisningsbassängen (medan insimmet pågår)  

Minst en förälder per barn ska delta på samlingen. 

 

Vad behöver vi ha hjälp med:   

❑ 6st vändningskontrollanter (inga förkunskaper krävs) 

❑ 6 st tidtagare (inga förkunskaper krävs) 

❑ 2 - 4 st Diplomskrivare (samla in tider efter varje heat) 

❑ 1 - 2 st i sekretariatet som hjälper till med tex papper som kommer in och ska ut 

❑ 1 st speaker (Tycker du om att prat inför publik är detta en plats för dig) 

 

Kontakt:   

Frågor runt funktionärposter och Anmälan som Funktionär skickas till Anders Norén, HK 

SIM Tävlingskommitté, på epost: tavling@hksim.se senast onsdag 17 november. 
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