
Falköpings Simsällskap hälsar deltagande klubbar varmt välkomna till  

 

UGP 2 
Med 

Trandoppet sprint 

 

7-8 mars 2015 

Odenbadet Falköping 

25m bassäng 

6 banor 

 



OBS nya tävlingstider OBS 
Pass 1: Insim 08.30-09.45 start 10.00 

Pass 2: Insim 12.15-13.15 start 13.30 

Pass 3: Insim 07.30-09.45 start 09.00 

Inmarch 

Två deltagare från varje klubb samlas 09:45 inför pass 1 utanför 

familjebadet nedanför omklädningsrummen.  

Strykningar 

Meddelas arrangören för första passet senast torsdag 5/3 kl. 20:00 via 

tavling-fss@hotmail.com. Strykningar som inkommer senare debiteras 

med anmälningsavgiften. Strykningar på tävlingsdagen meddelas 

sekretariatet senast 10 min efter föregående pass slut. Tom bana 

debiteras med 100 kr utöver anmälningsavgiften.  

Startlista/Resultatlista/Heatlista 

Publiceras på vår hemsida www.fss-falkoping.se och på livetiming.se. 

Resultat anslås löpande på väggen inne vid avsimningsbassängen. 

Heatlistor finns till försäljning samt till tränarna i klubbfacken i entrén.   

Livetiming 

Tävlingen kan följas på http://livetiming.se/index.php?cid=2114    

Priser 

Medaljer till de tre främsta simmarna i varje klass och gren 

Mat och logi 

Tyvärr kommer vi inte ha möjlighet att erbjuda matservering under 

lördagen eller övernattningsalternativ. Cafeterian på badet håller öppet 

och alternativa matserveringar finns inom gångavstånd från 

anläggningen. Se livetimings filarkiv för mer information om mat och logi.  

Funktionärer 
Vi tar tacksamt emot funktionärshjälp från deltagande föreningar. Detta 
är ett måste för att tävlingen ska gå att genomföra! Vi bjuder på lunch till 
de funktionärer som ställer upp hela lördagen. Anmäl intresse till tavling-
fss@hotmail.com  
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Avsim 
Möjlighet till avsim finns i undervisningsbassängen bakom glasväggen. 
Observera att ingen lek är tillåten då det stör de simmare som vill simma. 

Prisutdelning 
Priser till de tre bästa simmarna i varje klass och gren i UGP-grenarna 
samt till de tre bästa simmarna i varje gren i Trandoppet Sprint-grenarna. 
Prisutdelning sker efter gren 17, 21, 25, 9, 33, finalerna 50m frisim samt 
efter gren 13. Se inbjudan för grenordning. 

Tränarmöte 
Hålls 09:00 i konferensrummet ner för trappan vid kassan. Se skyltning i 
taket ”Falköpings Simsällskap”.  

Upplysningar 

Lämnas av Jonathan Elofsson via mejl tavling-fss@hotmail.com eller 

0705-42 40 45. Mycket nyttig information om tävlingen hittar ni i filarkivet 

på tävlingens sida på livtiming.se samt vår hemsida 

www.fss-falkoping.se     
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