
Barracuda Race
Hallå gänget! Dags för säsongens sista tävling.

Plats

Valhallabadet i 25-metersbassängen, 8 banor.

Boende

Göterborgs Hostel/ Vandrarhem ( https://www.goteborgsvandrarhem.se/sv )

Resa

Vi åker med stor buss från simhallens parkering 16.15 på fredag 25/11.

Väl i Göteborg åker vi med samma buss mellan boendet och simhallen.

Hemresa så fort sista passet är slut (Skulle säga runt 16.30)

Mat

Det som är beställt är Lunch och Middag på lördag samt lunch på Söndag.
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Vad simmarna behöver ta med själva är alltså middag Fredag och frukost för både Lördag
och Söndag. Finns matbutiker med gångavstånd från boendet om det man tar med sig inte
räcker för hela helgen.

På hemvägen stannar vi  och äter på lämpligt ställe så ta med en slant för det.

Utrustning

1. Simkläder för insim och tävling
2. Helst minst dubbla uppsättningar av simglasögon och badmössor
3. Vattenflaska
4. Skor för inomhusbruk
5. Kläder att ha under tävlingens gång (shorts, NSLS-tröja, tights, NSLS-hoodie)
6. En mindre “gympapåse” som ni kan bära allt ni använder under tävlingen i.
7. Handduk
8. to�or kan va smidigt på vandrarhemmet
9. Lakan
10. Tandborste mm
11. Hörlurar/öronproppar

Liseberg

När vi kommer ner på Fredag är tanken att få rummen, packa upp och bädda. Sen direkt ge
oss av mot Liseberg och utforska vad dom har att erbjuda. Förr hade Barracuda Race ett
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samarbete med Liseberg men det är inte längre fallet. Inträde och åkbiljetter står man för
själva (priser hittar ni här https://www.liseberg.se/biljetter-priser/ )  Boendet ligger
gångavstånd från Liseberg. Eftersom det är egna pengar är det absolut inget tvång, men det
är en kul aktivitet som alla kan få uppleva tillsammans.

Ansvarig för allt är:

Jonathan Myrlander: 0763371846

vid frågor eller liknande går det bara att kontakta honom

Ansvarig på plats Fredag och Lördag:

Daniel Kljajic: 0704133029

Henrik Unér: 0703191077
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