
 Stöd Barncancerfonden och Simklubben Ran   

Adress: 

Segesvängen 1,  

212 27 Malmö Telefon: 040-288160 Hemsida: www.skran.se 

                                                                                                                                               Mail: kansliet@skran.se 

 

 

 

Lördagen den 21 maj 2022 simmar vi för livet ute på Segevångsbadet.  

I samarbete med Barncancerfonden genomför vi i simklubben Ran Swim of Hope. 

Idag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Cancern är oförutsägbar, den gör ingen skillnad på pojke eller flicka, 

samhällsklass eller andra omständigheter. Barncancerfonden är med som finansiär i ca 90% av alla 

forskningsprojekt inom barncancer. 

Vi kommer att genomföra olika sponsorsim under  dagen med olika starttider och under säkra förhållanden.  

Sponsorpengarna betalas på plats via Swish och pengarna delas lika mellan simklubben och Barncancerfonden. 

Var: Segevångsbadet 

Badet öppnar kl 9,00 

Startskottet för första gruppen: Klockan 10,00 

Datum: 21 maj 2022 

Sista anmälan: 8 maj 

Ni sponsrar er simmare med en fast eller rörlig summa.  

Ex: 

• Min simmare ska genomföra 10 pilen* och 5 sköldpaddan** på 10 min. För detta sponsrar jag med 100 

kr. 

• Min simmare ska simma 1500 m på 30 min. För detta sponsrar jag med 1500 kr. 

• Min simmare ska hoppa 20 gånger från kanten och ta sig upp varje gång på 10 min. För detta sponsrar 

jag med 2000 kr 

• Min simmare ska simma så långt h*n kan på 60 min för detta sponsrar jag med 0,50 öre per meter. 

Listan kan göras oändlig. Det är endast er fantasi som sätter gränserna.  

Vill ni sponsra men kan inte närvara? 

 

 
 

 

Det kommer att finnas kontrollanter på kanten. När er starttid börjar meddelar ni vad som ska utföras till ER 

kontrollant. Efter utförandet räknas allt ihop och ni kan swisha på plats. Swishen går till Swim of Hope, 

Barncancerfonden och efter arrangemangets slut fördelas pengarna jämt mellan Barncancerfonden och 

Simklubben Ran. 

För att vi ska kunna genomföra detta krävs föranmälan och frivilliga ”räknare” 

Anmälan ska ske senast den 9 maj till camilla@skran.se  

Därefter kommer vi att jaga frivilliga. 

 
*utskjut i magläge med huvudet under ytan och armarna sträckta över huvudet. 

** Flyta i ryggläge i 5 sek och därefter rotera till magläge och flyta ytterligare 5 sek 

http://www.skran.se/
mailto:camilla@skran.se

