Luciaden den 12e december 2021
Kungsbacka simhall
Söndagen 12/12 kl.16:15 är det dags för KbSS årliga julavslutningLuciaden!
Bland annat får vi njuta av vårt traditionella luciatåg där alla
tävlingssimmare är välkomna att delta!
Det blir även familjelagkapp och kompislagkapp.
Hembakat och frallor kommer att finnas till försäljning samt tombolalotter
med fina skänkta vinster och de populära & eftertraktade
delikatesskorgarna.
Ingång vid kansliet (långsidan av simhallen)

Hålltider:
16:15 Café och lotteri försäljning
17:00 Kompislagkapp (8*50 rygg, bröst, fjäril, frisim, rygg, bröst fjäril frisim)
17:30 Familjelagkapp (3x25 ryggsim, bröstsim, frisim)
17:50 Glöggmingel
18:15 Luciatåg
18:40 Breddsim (Eventuellt om tid finns)
19:00 Lotteridragning och Prisutdelning (på läktaren)
Alla tider, förutom starttiden är preliminära!

Boka in datumet & bjud med släkt och vänner till en
stämningsfull och rolig dag!

VARMT VÄLKOMNA!!

Bemanning & anmälan
Anmälan:
Luciatåget:
Vi önskar att så många som möjligt-både killar & tjejer -är med så att vi
får ett stort och stämningsfullt luciatåg!
Anmälan går ut som en kallelse via Sportadmin till alla grupper från
Simiaden yngre & uppåt.
Familjelagkappen, för alla åldrar:
Familjelagen består av 3 deltagare, varav minst 1 vuxen, alla tillhörande
samma familj.
Anmälan till familjelagkappen sker till asa.billstrom@kbss.nu senast 7/12
Ange namnet på samtliga deltagare.
Kompislagkappen, för er i Simiaden Yngre och uppåt även vuxna:
Kompislagen består av 8 deltagare. Ålder och kön blandat som man vill.
Pris till de tre första lagen i mål samt pris till bästa utklädnad.
Anmälan till asa.billstrom@kbss.nu senast 7/12!
Anmäl gärna även om ni inte har ett fullt lag så hjälper vi till att hitta simmare.

Breddsim: Alla som är på plats är välkomna att delta - bara att hoppa i!!

Bemanning:
Som vanligt delar vi upp ansvaret och förberedelserna mellan
träningsgrupperna.
Några bakar eller fixar frallor till caféet, andra bemannar det och några
säljer lotter. Alla hjälps åt att ordnar priser till lotteriet. Vi behöver även
hjälp att iordningställa hallen både före & efteråt.
Föräldragruppen skickar ut en kallelse med information till de olika
grupperna om vad de behöver bidra med i år.
Svara snabbt på kallelsen så underlättar ni vår planering!!
Har du några frågor eller funderingar kring detta, kontakta
föräldragruppen på foraldragruppen@kbss.nu
Frågor angående lagkapperna, Åsa, asa.billstrom@kbss.nu

Vänliga hälsningar
KbSS Föräldragrupp & Tävlingskommitté

