
 
 PM - Ungdoms Grand Prix 3  
 

 

Trollhättans simsällskap hälsar simmare, tränare och ledare välkomna till UGP3 2017 

DATUM & PLATS: 10-11 juni 2017, Arena Älvhögsborg, 8 banor, (50m utomhus, Trollhättan)  

LEDARMÖTE:  Tävlingsledaren kallar en representant från varje förening till ledarmöte lördagen den 

10 juni klockan 08.30 i entrehallen. 

AVANMÄLAN:  Till pass 1: Skall ske senast fredagen den 9/6 kl. 18.00 till: tavling.tss@gmail.com 

Därefter innan föregående pass slut till tävlingssekretariatet. OBS! Uppge ID-nummer 

Vid för sen avanmälan liksom tomma banor utgår en straffavgift på 100:-  

AVSIM:   Sker i hoppbassängen utomhus.  

ANSVAR:  Arena Älvhögsborg och Trollhättans SS ansvar inte för förlorade saker. Kvarglömda 

prylar kommer att samlas upp i entréhallen.  

EFTERANMÄLAN:  I mån av plats fram t.o.m. 7/6 mot dubbel startavgift. Anmälan sker via mail till: 

tavling.tss@gmail.com som sedan fakturerar dessa avgifter efter genomförd tävling. 

EXTRALOPP:   I mån av tid kan vi arragera extralopp. 

HEATLISTOR:  Kommer att finnas i klubbfacken samt anslås vid startsidan. Heatlistor kommer även att 

finnas till försäljning i serveringen. 

HÄNGANDE START:  Hängande start i alla grenar, även vid ryggsim. 

KLUBBFACK:  Klubbfack med heatlistor och löpande information kommer att finnas i anslutning till 

uteserveringen.  

FUNKTIONÄRER:  Funktionärer som står 2 pass/dag kommer att erbjudas lunch av TSS. Samling sker i 

entrehallen en timma före tävlingsstart till varje pass för genomgång.  

Vi är glada om vi får hjälp med funktionärer. Anmäl till tavling.tss@gmail.com  

LAGKAPPER:  Laguppställningar skall lämnas till sekretariatet på särskild blankett senast vid 

insimmets början. ID-nummer skall uppges. Laguppställningar som lämnas senare 

beläggs med en straffavgift på 100:-  

LIVETIMING:  Löpande start och resultatservice kommer att ske via 

http://www.livetiming.se/index.php?cid=3375 

FRUKOST/LUNCH/MIDDAG:  Beställda måltider serveras på Västan på Högskolan Väst och frukost serveras i 

entrehallen på Arena Älvhögsborg, vid ändringar kontakta tavling.tss@gmail.com 

Betalning sker mot faktura som skickas ut i efterhand. Beställning gör på 

www.trollhattesim.se senast 5/6 

 Frukost Lunch Middag 

Lördag 07.30-08.30 12.00-14.00 19.00-21.00 

Söndag 06.30-07.30 12.00-14.00 - 

 

BOENDE:  Beställning gör på www.trollhattesim.se senast 5/6 

OMKLÄDNING:  Sker i omklädningsrummen i anslutning till entréhallen.   

PARKERING:  Avgiftsbelagd parkering i anslutning till Arena Älvhögsborg. Parkering finns även vid 

Folkets park norr om järnvägen. 

PRISER/PRISUTDELNING:  Sker enligt grenordningen. OBS! Samtliga deltagare som skall få pris samlas vid 

prispallen då det blir många som skall ha pris, som kommer ligga vid sekretariatet. 



 

 

RESULTAT:  Anslås löpande i entrehallen samt på www.livetiming.se där även resultatfiler mm 

kommer att läggas ut under ”filarkiv”  

SERVERING:  Trollhättans SS kommer att ansvara för försäljningen under tävlingarna och serveringen 

kommer att hållas öppen under hela tävlingen. Här finns även alla handlingar, 

blanketter, klubbfack och övrig information kan ges. 

TRÄNARKAFFE:  Tränarna bjuds på kaffe under tävlingarna i anslutning till uteserveringen.  

ÖVRIGT: Önskas insim på fredag 9/6, ta kontakt med Anna-Lena D´Imporzano, anna-

lena@alvhogsborg.se 

UPPLYSNINGAR:  Kan fås genom mail till tavling.tss@gmail.com alt. Helena Larsson mobil 073–3345132 

eller via vår hemsida www.trollhattesim.se där löpande information kring tävlingen 

läggs ut. Följ även vårt evenemang på Facebook  

TÄVLINGSTIDER: 

 

 

  

  Efter tävlingens slut stängs området och bevakas av hundar 

   GRENORDNING: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

*En simmare får ej delta i både 800 och 1500 frisim, utan får välja gren. 
 

 

 

 

 

 
VARMT VÄLKOMNA! 

Trollhättans SS 

 Pass Insim Start 

Önskas peppande låtar till insimmet, 
lägg till i vår öppna UGP3 spellista på 

spotify 

Lördag 10/6 1 07.30-08.50 9.00 

 2 14.30-15.50 16.00 

Söndag 11/6 3 07.30-08.50 09.00 

 4 13.30-14.50 15.00 

Lördag 10/6  Söndag 11/6 

Pass 1   Pass 3  

1 200 frisim damer  14 200 frisim herrar 

2 100 fjärilsim herrar  15 100 fjärilsim damer 

3 100 bröstsim damer  16 100 bröstsim herrar 

Prisutdelning gren 1-3  Prisutdelning gren 14-16 

4 200 bröstsim herrar  17 200 bröstsim damer 

5 400 medley damer  18 400 medley herrar 

Prisutdelning gren 4-5  Prisutdelning gren 17-18 

6 1500 frisim herrar*  19 1500 frisim damer* 

7 800 frisim herrar*  20 800 frisim damer* 

     

Pass 2   Pass 4  

 Prisutdelning gren 6-7   Prisutdelning gren 19-20 

8 200 fjärilsim damer  21 200 fjärilsim herrar 

9 200 medley herrar  22 200 medley damer 

10 400 frisim damer  23 400 frisim herrar 

Prisutdelning gren 8-10  Prisutdelning gren 21-23 

11 100 ryggsim herrar  24 100 ryggsim damer 

12 200 ryggsim damer  25 200 ryggsim herrar 

13 100 frisim herrar  26 100 frisim damer 

Prisutdelning gren 11-13  Prisutdelning gren 24-26 

Tävlingsklasser 

A  17 - 18 år Observera – 
Tävlingsklasserna 
simmar tillsammans 
men delas upp i 
resultatlistan.   

B  16 år 

C  15 år 

D  14 år 

E  13 år 

https://www.facebook.com/events/1048018825330654/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A315189522159627%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A315189522159627%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://open.spotify.com/user/heleerik/playlist/1Ng0VekrPzq3oGm3sycH59
https://open.spotify.com/user/heleerik/playlist/1Ng0VekrPzq3oGm3sycH59

