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Hjärtligt välkomna till årets upplaga av Trollsimmet. 

 

TÄVLINGPLATS:  Arena Älvhögsborg Trollhättan, 25 m x 7 banor 

 

TÄVLINGSTIDER:  Pass 1 Insim: 08:00 Start 09:00   

Pass 2 Insim: efter sista gren på pass 1 Start: 1,5 h efter pass 

1 slut 

Pass 3 Insim: 08:00 Start 09:00   

Pass 4 Insim: efter sista gren på pass 3 Start: 1,5 h efter pass 

1 slut 

 

AVSIM: Sker i multibassängen (25 m x 4 banor). Där kan man även 

simma in under hela tävlingen om man vill.  

 

ANMÄLAN: Sista anmälningsdag är fredagen den 9 september kl 23.59 via 

Tempusanmälan.  

 

KLASSER:  D = 12 år och yngre (uppdelat på killar och tjejer)  

C = 13-14 år  

B = 15-16 år  

A = 17 år och äldre.  

12 år och yngre på lördagen, övriga på söndagen. 

 

STARTAVGIFTER: 80 kr per individuell start och 90 kr per lagstart. Faktura på 

startavgifter skickas ut efter tävlingen. 

 

PRISER:  Medaljer till de tre främsta i klasserna från 13 år och uppåt, 

deltagarpris till alla 12 år och yngre 

 

EFTERANMÄLAN: I mån av plats till dubbel startavgift. Görs på Tempus anmälan. 

Sista tid för efteranmälan är 23 september kl. 16.59 

 

STRYKNINGAR:  Strykningar för pass 1 sker senast fredagen den 23 september 

kl.17.00 till tavling.tss@gmail.com. Strykningar därefter (lördag 

till söndag) sker till tävlingssekretariatet 15 minuter efter 

föregående pass är slut. Sen strykning och tom bana 

faktureras med 100 kr. 

 

HEATBEGRÄNSNING:  Vi försöker så långt som möjligt undvika heatbegränsningar 

men det kommer att användas om tävlingspassen riskerar att 

bli för långa. 

 

 



 

 

 

STARTLISTOR:  Läggs ut på livetiming 

 

HEATLISTOR:  Två till varje klubb och pass fås på plats. Heatlistor kommer 

även vara uppsatta inne i eller i anslutning till simhallen. 

 

RESULTAT:    Kommer publiceras på livetiming och finnas uppsatta i eller i  

anslutning till simhallen. 

 

FUNKTIONÄRER:  Förening som i samband med anmälan till tävlingen även 

anmäler funktionär erhåller 100:-/funktionär och tävlingspass. 

Funktionärer som står 2 pass/dag kommer att erbjudas lunch 

av TSS. Samling sker på kansliet en timme före tävlingsstart till 

varje pass för genomgång. Vi är glada om vi får hjälp med 

funktionärer. Anmäl till tavling.tss@gmail.com  

 

ÖVRIGT:  Det kan bli trångt i simhallen men vi kommer ha tillgång till stor 

hall (Entréhallen) där det finns en stor golvyta och liten läktare 

att vara på. Vi uppmanar alla att vara där så mycket det går. 

 

 Vi kommer sälja fika och lättare förtäring som korv med bröd 

och toast mm. 

 

För ytterligare information/upplysningar kontakta 

tavling.tss@gmail.com 
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Pass 1 Lördag: Insim 08:00 Start 09:00  Pass 2 Lördag: Första start 1,5 h efter 
sista grens avslut i pass 1 

1. 100 m medley pojkar D  15. 100 m fjärilsim pojkar D 

2. 100 m medley flickor D  16. 100 m fjärilsim flickor D 

3. 50 m frisim pojkar D  17. 50 m ryggsim pojkar D 

4. 50 m frisim flickor D  18. 50 m ryggsim flickor D 

5. 100 m ryggsim pojkar D  19. 100 m frisim pojkar D 

6. 100 m ryggsim flickor D  20. 100 m frisim flickor D 

7. 50 m fjärilsim pojkar D  21. 50 m bröstsim pojkar D 

8. 50 m fjärilsim flickor D  22. 50 m bröstsim flickor D 

9. 200 m frisim pojkar D  23. 25 m fjärilsim pojkar D 

10. 200 m frisim flickor D  24. 25 m fjärilsim flickor D 

11. 100 m bröstsim pojkar D  25. 4x50 m frisim pojkar D 

12. 100 m bröstsim flickor D  26. 4x50 m frisim flickor D 

13. 4x50 m medley pojkar D   

14. 4x50 m medley flickor D   

 

Pass 3 Söndag: Insim 08:00 Start 09:00  Pass 4 Söndag: Första start 1,5 h efter 
sista grens avslut i pass 3 

27. 100 m medley pojkar A-C  41. 100 m fjärilsim pojkar A-C 

28. 100 m medley flickor A-C  42. 100 m fjärilsim flickor A-C 

29. 50 m frisim pojkar A-C  43. 50 m ryggsim pojkar A-C 

30. 50 m frisim flickor A-C  44. 50 m ryggsim flickor A-C 

31. 100 m ryggsim pojkar A-C  45. 100 m frisim pojkar A-C 

32. 100 m ryggsim flickor A-C  46. 100 m frisim flickor A-C 

33. 50 m fjärilsim pojkar A-C  47. 50 m bröstsim pojkar A-C 

34. 50 m fjärilsim flickor A-C  48. 50 m bröstsim flickor A-C 

35. 200 m frisim pojkar A-C  49. 200 m medley pojkar A-C 

36. 200 m frisim flickor A-C  50. 200 m medley flickor A-C 

37. 100 m bröstsim pojkar A-C  51. 4x100 m frisim pojkar öppen klass A-C 

38. 100 m bröstsim flickor A-C  52. 4x100 m frisim flickor öppen klass A-C 

39. 4x100 m medley pojkar öppen klass A-C   

40. 4x100 m medley flickor öppen klass A-C   



 


