KSLS METERSIM 2019
Den 31 augusti kommer KSLS att anordna metersim följt av Arena-klubbdag, grill och andra
aktiviteter, på Kantarellen i Åhus för samtliga träning- tävlingsgrupper. För många av er är
det första gången, andra har varit med vid ett flertal tillfällen under tidigare år. För er som
inte varit med om detta tidigare följer här en förklaring till vad ett metersim är.
De simmare som är aktuella för att simma metersim har fått sponsorsavtal samt
informationslappar till företagare och privatpersoner. Är dessa avtal på väg att ta slut kan
man fråga om fler, kopiera innan de tar slut eller skriva ut nya, de kommer att finnas på
hemsidan som dokument och de kommer att bifogas e-post gällande Metersim 2019.
Simmaren, eventuellt i sällskap av förälder, går med dessa dokument till olika företag,
grannar eller anhöriga, förklarar stolt att man är en simmare från KSLS och att man hade
blivit väldigt glad om företaget eller privatpersonen ifråga hade velat sponsra hans eller
hennes simning.
Avtalen går att skriva som rörliga avtal, ören/simmad meter, eller fasta, en fast summa för
hela metersimmet. Om ni skriver rörliga avtal, var ärliga med hur långt ni tror att ni kommer
att simma. Är ni osäkra, fråga er tränare. Den totala simtiden kommer att vara en timme,
uppdelad på tre pass a´20 minuter. Mellan simpassen kommer det att finnas tid för fika och
kort vila.
Samling sker 20 minuter innan start ombytta till simkläder för uppdelning på banor,
utdelning av badmössor i olika färger samt tillsättande av banräknare.
Varje simmare som genomför metersim erhåller:
•
•

25% av sina insimmade pengar i form av poäng, att använda vid t ex läger,
träningsavgifter eller badmössor och simglasögon.
Ytterligare bonus till sponsrade simmare kommer att presenteras framöver.

Simmarna kommer att behöva hjälp med att räkna hur många meter de simmar och därför
kommer en del av oss föräldrar behöva vara på plats och sköta räkningen. Andra kanske kan
brygga kaffe, eller dricka kaffe.
Efter avslutat metersim byter simmarna om medan vi andra förbereder oss för
fortsättningen av dagen. Vi kommer även i år att försöka få dit Arena för höstens klubb-dag.
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