
 
 

 

 
PM 

Välkommen till Trollsimmet den 24-25 september 
 
Plats:  Arena Älvhögsborg, parkering finns utanför Älvhögsborg (2 tim gratis) samt gator 

runt omkring (observera skyltningen som gäller). Finns också pendelparkering vid 
Resecentrum. 

 
Tävlingstider:         Lördag:   Pass 1 Insim 08.00  Start 09.00  

                Pass 2 Insim 30 min efter Pass 1 slut. Start 1,5 h efter pass 1 slut 
Söndag: Pass 3 Insim 08.00  Start 09.00  
                Pass 4 Insim 30 min efter Pass 1 slut. Start 1,5 h efter pass 1 slut  

 
Grenordning:      Se längre ner i PM 
 
Insim: 1 timme före start. Avslut 15 min före första start i tävlingsbassäng, sedan kan 

insimmet göras i multibassängen. 
 
Avbad:  Sker i multibassängen. Bassängen är avsedd för avbad, INTE lek.  
 
Funktionärer: Samling för pass 1 och 3 kl 8:30 och för pass 2 och 4 30 min innan start. Samling 

sker i Entréhallen. Vi är glada om vi får hjälp med funktionärer. Anmäl dig som 
funktionär till tavling.tss@gmail.com. Står man funktionär två pass samma dag 
erbjuds man lunch. Varje förening får ett avdrag på startavgiften på 100 
kr/funktionär/pass som ställer upp. 

 
Tränarmöte:  Klockan 8.00 i Entréhallen. Här finns också tränarfack, nyckelband som ska hämtas 

ut mm. I Entréhallen kommer också tränarfika serveras. 
 
Strykningar:  För pass 1 skall lämnas in senast kl. 17.00 fredagen den 23 september till 

tavling.tss@gmail.com  
Strykningar för pass 2-4 skall lämnas till tävlingssekretariatet innan föregående 
pass är slut.  
OBS! sen avanmälan samt tomma banor kommer att debiteras med 100 kr per sen 
strykning/tom bana.  

 
Heatlistor:  Två till varje klubb ligger i respektive klubbfack som finns i Entréhallen. Heatlistor 

kommer finnas uppsatta i Entréhallen. 
 
Resultatlista:  Du kan följa tävlingen och se resultatet på livetiming. Förhoppningsvis kommer vi 

ha livetiming i Entréhallen. Resultatlistor kommer att finnas på väggen i 
Entréhallen. 

 
Prisutdelning:       Prisutdelning kommer att ske inne i simhallen. 

Prisutdelningarna på lördagen för 12 år och yngre sker klubbvis efter insim och 
före första start på pass 2. 
Medaljer till de tre främsta i klasserna A-C, medalj till alla deltagare i klass D.  

 Alla simmare på tävlingen kommer få en biljett till ett gratis snurr på lotterihjulet 
som finns nere i Entréhallen. Biljetterna kommer finnas i kuvert i klubbfacket. 
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Start:  Hängande start kommer att tillämpas i alla grenar.  

Ryggsimsstart (som man hänger ner från startpallen) kommer att finnas. OBS! Se 
till att alla simmare och ledare kan reglerna som gäller för denna om den ska 
användas! 

 
Callroom: Vi kommer ha ett callroom för att snabba på tävlingen, simmaren ska befinna sig 

där senast 2 heat innan sin start. Callroom kommer att vara efter läktaren i 
simhallen, till vänster 

 
Skåp:  Nyckelband kommer att delas ut klubbvis vid ankomst, dela gärna skåp. 

Nyckelband kvitteras ut gemensamt klubbvis av ansvarig ledare. Vid borttappat 
nyckelband debiteras föreningen med 100 kr/band. Banden återlämnas och 
kvitteras av ansvarig ledare efter respektive tävlingsdag. Nyckelbanden finns att 
hämta i Entréhallen och återlämnas också där. 

 
Mat: Förbeställning av mat samt frukost/mellis sker via denna länk senast 19 

september kl. 12.00 Mat och frukost/mellisbeställning 
Maten kommer serveras i Entréhallen på badet. 

 
Försäljning: Lättare förtäring som korv med bröd, toast, dricka och fika kommer att finnas i 

Entréhallen. Här kommer också Freker att ha försäljning av badkläder och 
simutrustning. 

 
Frågor      Ring Helena Hultman, 070 720 27 75 alt mejla tsskansli@gmail.com 
 
 
 

Välkomna till Trollhättan och Trollsimmet 2022!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/kjKoxtXvavvahjZA9
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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  Prisutdelning för alla klubbvis 

2. 100 m medley flickor D  15. 100 m fjärilsim pojkar D 

3. 50 m frisim pojkar D  16. 100 m fjärilsim flickor D 

4. 50 m frisim flickor D  17. 50 m ryggsim pojkar D 

5. 100 m ryggsim pojkar D  18. 50 m ryggsim flickor D 

6. 100 m ryggsim flickor D  19. 100 m frisim pojkar D 

7. 50 m fjärilsim pojkar D  20. 100 m frisim flickor D 

8. 50 m fjärilsim flickor D  21. 50 m bröstsim pojkar D 

9. 200 m frisim pojkar D  22. 50 m bröstsim flickor D 

10. 200 m frisim flickor D  23. 25 m fjärilsim pojkar D 

11. 100 m bröstsim pojkar D  24. 25 m fjärilsim flickor D 

12. 100 m bröstsim flickor D  25. 4x50 m frisim pojkar D 

13. 4x50 m medley pojkar D  26. 4x50 m frisim flickor 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   



 
 

 

 


