
INBJUDAN 
 

 

Nordea Ungdoms GP 3 
 

 
Ljungby Simsällskap, Smålands Simförbund och Nordea 

inbjuder härmed till 
 NORDEA UNGDOMS GP DELTÄVLING 3 (50 m) 

den 18-19 juni 2011. 
  
 
 
 
 
DATUM                         Den 18-19 juni, 2011 

 
PLATS                           Kronoskogsbadet i Ljungby (50 m, 8 banor) 

 
TIDTAGNING              Eltidtagning 

 
ÅLDERSKLASSER                 A  16 och äldre B  15 år C  14 år D  13 år o.y 
 JSM-kvalade i aktuell gren får deltaga utom tävlan. 
     
GRENORDNING        Se nästa sida. 

 
TÄVLINGSTIDER       

Lördag  pass 1 
Insimning 

08:30 
Tävlingsstart 

09:30 
  

                                                 Lördag  pass 2  15:00 16:00  
 Söndag  pass 3   08:00 09:00  
 Söndag  pass 4   14:00 15:00  
  
ANMÄLAN                 Anmälan görs på fil i Grodan eller OCTO Statistik till: 

E-mail: ba.lby@telia.com  
Anmälan ska vara Ljungby SS tillhanda senast tisdagen den 7/6. 
Ingen heatbegränsning! 
 

EFTERANMÄLAN                   Efteranmälan är tillåten fram t.o.m. fredagen den 17 juni kl. 12.00 mot dubbel 
avgift. E-Mail: ba.lby@telia.com 
 

ANMÄLNINGSAVGIFT        40:-/individuell start 
  
STARTLISTAN             Startlistan mailas ut till klubbarna. 

Startlistan kommer även att finnas på Ljungby Simsällskaps hemsida. 
www.ljungbyss.se 



AVANMÄLAN 
 

Strykningar för pass 1 och 3 lämnas till tävlingsbyrån absolut senast 60 
minuter före respektive tävlingspass. Vi ber er att strykningar för pass 2 och 4 
lämnas till sekretariatet senast 30 minuter efter pass 1 och 3 avslutats. 
Vid för sent inlämnad avanmälan uttages en straffavgift med 200:- per pass för 
försenad strykning (gäller ej vid läkarintyg). 
 

PRISER                                    Medaljer delas ut till de tre främsta i varje åldersklass. 
  

TEKNISKT MÖTE  Kommer att hållas lördagen den 18/6 kl. 09.00 i stora tältet. 
   
MAT / LOGI                             Vid frågor och anmälningar rörande mat och logi på hårt underlag hänvisar vi 

till LSS kansli. 
Vi vill gärna ha en preliminär beställning av mat som ni kan ändra när ni fått 
startlistan. Blankett för beställning av mat bifogas inbjudan. 
Maila matbeställningen och eventuell logiförfrågan till: ljungbyss@live.se  
Du kan också ringa vårt kansli 0372-847 54 alt. 073-028 47 54 och tala med 
Ingela. Är kansliet obemannat så tala in ett meddelande och lämna 
telefonnummer var vi kan nå dig så ringer vi tillbaka. 
 
Vill ni inte ligga på hårt underlag så erbjuder vår sponsor Hotell Terraza våra 
deltagande klubbar logi. Du bokar detta logialternativ direkt med hotellet. Se 
bifogad information. 
 

TÄVLINGSBYRÅN Tävlingsbyrån är öppen från 07.30 till ca 18.00 båda tävlingsdagarna. 
  
FÖRSÄLJNING Under tävlingsdagarna kommer det att finnas viss försäljning av simutrustning. 
  
 
TÄVLINGSTELEFON  

 
Bertil Andersson 0706-780 449 från klockan 07:30 både lördag och söndag. 
 

FRÅGOR / INFO       Bertil Andersson: 0372-804 49, mobil 0706-780 449 
LSS kansli: 0372-847 54, mobil 073-028 47 54. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

LJUNGBY SIMSÄLLSKAP ÖNSKAR ER 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL LJUNGBY! 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pass 1 
Lördag 18/6 – kl. 09.30 

 

Pass 2 
Lördag 18/6 – kl. 16.00 

 
1 200 Frisim Damer A-E 
2 100 Fjärilsim Herrar A-E 
3 100 Bröstsim Damer A-E 
4 100 Ryggsim Herrar A-E  
5 400 Medley Damer A-E 
6 1500 Frisim Herrar A-E 

7 200 Fjärilsim Damer A-E 
8 200 Medley Herrar A-E 
9 400 Frisim Damer A-E 
10 200 Bröstsim Herrar A-E 
11 200 Ryggsim Damer A-E 
12 100 Frisim Herrar  A-E 

 
 

Pass 3 
                 Söndag 19/6 – kl. 09.00  

 
Pass 4 

Söndag 19/6 – kl. 15.00 
 

13. 200 Frisim Herrar A-E 
14. 100 Fjärilsim Damer A-E 
15. 100 Bröstsim Herrar A-E 
16. 100 Ryggsim Damer A-E 
17. 400 Medley Herrar A-E 
18. 800 Frisim Damer A-E 

 

19. 200 Fjärilsim Herrar A-E  
20. 200 Medley Damer A-E 
21. 400 Frisim Herrar A-E 
22. 200 Bröstsim Damer A-E 
23. 200 Ryggsim Herrar A-E 
24. 100 Frisim Damer A-E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Matbeställning - Nordea Ungdoms GP3 18-19/6, 2011 
 
 

Simklubb: ________________________________________ 
Kontaktperson: ____________________________________ 
Telefon: __________________________________________ 

 
Lördag lunch 18/6                    
______ st  LUNCH à 75:- 
 

______ st  LUNCH à 75:- (specialkost)   Info: __________________ 
 
 
 
Söndag 19/6 
______ st  LUNCH à 75:- 
 

______ st  LUNCH à 75:- (specialkost)  Info: _________________ 
 
 
 

Vi vill ha en preliminär beställning av mat vid anmälan som ni kan ändra när ni 
får startlistan. Frågor: Ring vårt kansli 0372-847 54, 0730-28 47 54 eller maila 
ljungbyss@live.se  
 
 
 

För eventuella måltider fredag eller lördag kväll kan vi rekommendera: 
(Ring och reservera sittplatser i god tid) 
 

 Pizzeria Pink (pizza, pasta, fisk, à la carte) 0372-844 48 
 Torino (pizza, kebab, sallader) 0372-100 00 
 Charlie (pasta, pizza, à la carte) 0372-123 23 
 Pizza House (pizza, kebab, grillspett, planka) 0372-101 17 
 Stationskrogen (pasta, husmanskost, à la carte) 0372-749 49  
 Suriyothai (thai restaurang) 0372-134 50  



SPONSORMENY 2010

LJUNGBY
SIMSÄLLSKAP

NU SIMMAR OCH PLASKAR 
VI OSS IN I ÅR 2010! LJUNGBY

SIMSÄLLSKAP

Ett stort tack  för sponsring  2009.
Ljungby simsällskap har en bred och omfattande verksamhet. Utan sponsorer kan den inte drivas vidare i 
samma omfattning.

Föreningens verksamhet
Ljungby Simsällskap fi nns varje dag i Ljungby eller Ryssby simhall.

Simning 
Vi har simmare som ligger på JSM-, JDM- och Svensk ungdomsmästerskaps nivå. De ungdomarna tränar 6 
ggr i veckan. Tillsammans simmar den gruppen på 5,5 veckor, en sträcka från Smygehuk i söder till Treriks-
röset i norr. I teknikgrupperna tränar man 2 till 6 gånger i veckan. Ungefär en gång i månaden har simmarna 
möjlighet att åka på tävling och mäta sig med simmare från andra klubbar. Det är inget krav eller något tvång 
att tävla för att få träna i Ljungbysimsällskap. Lägerverksamheten är också omfattande. Både hemma- och 
bortaläger ordnas för att stärka sammanhållningen.

Simlekis
Plattformen fi nns i simlekisgrupperna, där drygt 500 barn lär sig vattenvana och simning. Det är ett sjudande 
liv i Ljungby och Ryssby simhallar, när barnen på ett lekfullt sätt lär sig simma. Efter uppnådd simkunnighet 
kan de fortsätta att utvecklas i en teknikgrupp eller börja spela vattenpolo.

Vattenpolo
I vattenpologruppen tränar ett tiotal barn och ungdomar. En grupp som är under utveckling och inne på sitt 
andra verksamhetsår. Målet är att under 2010 delta i något pol- eller cupspel. I en nystartad ”nedtrappnings-
grupp” eller vuxensimning fi nns möjlighet för de äldre tonåringarna att fortsätta träna. Det fi nns också en 
handikappgrupp för barn och ungdomar. 

Drogpolicy -  goda matvanor
I vår drogpolicy är vi tydliga med att inte i något sammanhang tillåta barn och ungdomar att använda tobak, 
alkohol eller narkotika. Ljungby simsällskap förespråkar och bedriver en dopingfri idrott. Ingen alkohol säljs 
eller förtäras under tävling. 
För att främja goda matvanor tillåts inte våra simmare att äta godis och snacks i samband med verksamhet 
som arrangeras av Ljungby simsällskap.

Miljöpolicy
Ljungby simsällskap står ofta som arrangörer av simtävlingar både inomhus och utomhus. I kioskverksamhe-
ten och under tävlingar tillämpas källsortering. 
Till tävlingar och läger ordnas samåkning.

Vi ser fram emot ett nytt år i 
samarbete med Er. 

Styrelsen genom

Eva-Marie Pettersson
Ordförande Ljungby simsällskap

DIN/ER SPONSRING 
AV VÅR VERKSAMHET 

ÄR MYCKET
BETYDELSEFULL!
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Ljungby Simsällskaps samarbetspartner,
Hotel Terraza, erbjuder er förening följande 

specialpriser under tävlingshelgen.

Passa på att njuta av en skön säng 
samt en god hotellfrukost!

Enkelrum 495:-
Dubbelrum 600:-

4-bäddsrum 1100:-
Samtliga priser gäller per natt och inkl. frukost

Bokning görs direkt till Hotel Terraza. 
Ange ”Ljungby Simsällskap/tävling” 

som referens vid bokning.


