
 
Skövde Simsällskap inbjuder till 

 

UGP 2 
 

8-9 mars 2014 
 

Tävlingen avgörs under två dagar med direktfinaler i Arena Skövde. 

25m bassäng, 8 banor, eltidtagning. 

 
Anmälan: Oss tillhanda senast onsdagen den 26/2 2014 kl. 23.59 anmälan görs via OCTO 

Anmälan – www.octostatistik.com 
 Därefter anges användarnamn/lösenord – klicka i tur och ordning 

sedan på tävlingar/anmälan/sök, här finns UGP 2. 
 

Funktionärer: Vi tar tacksamt emot funktionärer från andra föreningar, vi bjuder på lunch till de som 
står hela lördagen. Funktionärsanmälan görs till christian@skovdess.com 

 

Funktionärssamling: Sker en halvtimme före passets start på utmärkts plats, mer info kommer på pm. 
 

Grenar & Tider: Se sidan 2. Tiderna kan ändras beroende på antal anmälning se PM för mer info. 
 
Tider: Pass 1: Insim 07.45-08.45 start 09.00 
 Pass 2:  Insim 13.45-14-45  start 15.00 
 Pass 3:  Insim 07.45-08.45  start 09.00 
 

Startavgift: 60 kr / individuell start,. 
Anmälningsavgiften faktureras  

 

Startlista: Kommer finns på våran hemsida www.skovdess.com samt på Livetiming. 
 

Tränarmöte: Mer info på pm. 
 

Omklädningsrum: Det är bra om simmarna delar skåp. 
 
 

Resultat: Publiceras på Livetiming, samt vår hemsida. 
 

Efteranmälan: I mån av plats fram t.o.m. 6/3 kl. 15.00 mot dubbel startavgift. Anmälan sker via mail 
till christian@skovdess.com 

 

Avanmälan: Till pass 1: Skall ske senast fredagen den 7/3 kl. 12.00 till christian@skovdess.com. 
Därefter senast 15 minuter efter föregående pass slut. Vid för sen avanmälan liksom 
vid tomma banor utgår en avgift på 300 kr. 

   

Mat: Vi kan erbjuda mat på närliggande restaurang för 85kr, bokning av mat vill vi ha in 
senast 27februari meddela då eventuella allergier.  

 

PM: PM anslås till deltagande föreningar efter startlistorna är publicerade på vår hemsida.

   
 

Livetiming: Länk till tävlingen: http://www.livetiming.se/index.php?cid=1717  
 

 

Boende: Billingehus kan erbjuda boende  i konferens rum på medhavda luftmadrasser för 195:- 
(Detta inkluderar hotellfrukost), bokning sker med kod till First hotell Billingehus, mer 
info om bokningskoden kommer under onsdagen ( 5 februari). Alternativ dubbelrum på 
hotellet för 952:-, och enkelrum för 792:-. Även här kommer en bokningskod under 
onsdagen. 

 
Upplysningar: Skövde SS kansli:  0500-417450/ 0735400880 

http://www.octostatistik.com/
http://www.skovdess.com/
mailto:christian@skovdess.com


UGP 2 

Grenordning 

 

 

 ÅLDERSKLASSER:  

Klass A – 16-18 år (1998-1996)  

Klass B – 15 år (1999)  

Klass C – 14 år (2000)  

Klass D – 13 år och yngre (- 2001) 

 

 
 Åldersklasserna simmar tillsammans men delas sedan upp i resultatlistan. 
 

GRENORDNING: 

   

Pass 1   
1, 100 frisim pojkar  
2, 800 frisim flickor  

3, 200 fjärilsim pojkar  

4, 100 fjärilsim flickor  

 

 

Pass 2  
5, 200 ryggsim flickor  

6, 100 ryggsim pojkar  

7, 200 frisim flickor  

8, 200 medley pojkar 

9, 400 medley flickor  

 

  

Pass 3  
10, 100 bröstsim flickor  

11, 200 bröstsim pojkar  

12, 400 frisim flickor  

13, 1500 frisim pojkar 
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