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Välkomna till 

S 

 

 

 

29 och 30 september 2012 i Trollhättan 

  
 

Nu åter med SUM SIM grenar 
 

 

 

 

 

 

 

                                           
 

 

Välkomna till oss i Trollhättan 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris till bästa klubb 
De 6 främsta får 

pris på 50 m 

sträckorna i 

ålder 11 år och 
yngre.  

Trollsnygga 
medaljer 

Prestationspris 

till bästa pojke 

och flicka på 

100 m 
sträckorna 
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Trollhättans Simsällskap inbjuder till höstens ”Trollsim”  
 

 
 

Lördagen o söndagen den 29 och 30 september 2012. 
 

Plats: Älvhögsborg Trollhättan, 25 m bassäng, 7 banor eltidtagning 

     

Tävlingstider:  Lördag Pass 1 Insim 08.00 Start 09.00 

 Pass 2 Insim 14.00 Start 15.00 

 Söndag Pass 3 Insim 08.00 Start 09.00 

  Pass 4 Insim 14.00 Start 15.00  

  

 

Grenordning: Se sidan 4. 

 

Åldersklasser: Se sidan 4.  

  

Priser: Medaljer till de tre främsta och priser till de 6 främsta på 50 m sträckorna i 

åldersklassen 11 år och yngre. Prestationspris från TYR till bästa pojke och flicka i 

varje klass på 100 m sträckorna.   

 Pris till bästa klubb kommer att delas ut. 

   

Anmälan:  Skall ske med en anmälningsfil från Grodan (an-fil) eller via Octo, vid anmälan på 

annat sätt tillkommer 10 kr per start. Vi vill ha anmälan senast måndagen den 17 

september 2012. Anmälan sker på tavling.tss@gmail.com  

Heat- 

Begränsningar Vi försöker så långt som möjligt att undvika heatbegränsningar. Vi vill att 

Trollsimmet skall vara en tävling för hela klubben, från de som precis börjat 

tävla till elit. Tvingas vi göra heatbegränsningar kommer varje klubb får ha 

minst ett lag med i varje lagkapp. 50 meters sträckorna kommer så långt 

det är möjligt att inte heatbegränsas.  

 

Startavgift: Startavgiften är 55 kronor för individuella grenar och 75 kronor för lag. 

 Faktura på startavgifter skickas ut efter tävlingen. 

 

Startlista: Läggs ut på hemsidan, www.trollhattesim.se, ca en vecka innan tävlingen.   

 

Heatlistor: Två till varje klubb och pass fås på plats under tävlingsdagarna. 
 

Resultat: Resultatlistor kommer att publiceras på TSS hemsida www.trollhattesim.se och på 

väggen vid badmästarhytten. 

 

Livetiming: Tävlingen kommer att läggas ut på livetiming.  

  

Strykningar: Strykningar för tävlingen sker senast fredagen den 28 september kl.17.00 till 

tavling.tss@gmail.com . Strykningar därefter (lördag till söndag) sker till 

tävlingssekretariatet innan föregående pass är slut. Tom bana faktureras med  

100 kr.  

 

mailto:tavling.tss@gmail.com
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Extralopp: I mån av tid kommer vi att ge er möjlighet till extralopp, avgift 200 kr/start, längst 

200 m. Dessa simmas efter förmiddagspassets sista gren. 

 

Simartiklar Vi kommer att ha försäljning av baddräkter och annat från TYR under tävlingen.  

 

Boende: Ett antal olika möjligheter till övernattning finns i närheten av Älvhögsborg.  
 

Trollhättans vandrarhem Gula villan ligger ca 500 m från Älvhögsborg och de 

erbjuder övernattning för från ca 150 kr per bädd/natt, pris beroende av gruppens 

storlek. Ring för exakt prisuppgift och bokning 0520-12960. Rummen har 2-6 

bäddar. Vandrarhemmet erbjuder frukost för 50 kr/person.  

 

Hotell  Scandic Swania erbjuder dubbelrum från ca 730 kr/natt och i  

flerbäddsrum för ca 250 kr bädd/natt. Frukost är inkluderat i priset. Bokning tel nr 

0520-89000. Uppge Trollhättans simsällskap för rabatterat pris enligt ovan. 

Hotellet ligger ca 300 meter från Älvhögsborg. 
 

Mat: Vi kan erbjuda gästande klubbar en god lunch för 85 kr/person. Lunchen serveras 

på hotell Scandic Swania.  

 

Vi kommer att ha kaffe, te och hembakt till försäljning inne vid badet. 

      

Lunchen förbeställs senast måndagen den 24 september på mailadress 

tavling.tss@gmail.com eller tel 0520-426241(kvällstid). 

 

 Tävlingen pågår samtidigt som det är Trolldagar med tivoli och massor av 

erbjudanden i affärerna i centrum.  

  

   

Välkomna! 
 

mailto:tavling.tss@gmail.com
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Grenordning Trollsimmet 2012 
 

      
     

Sträckor Åldersindelning 

200/400/lagkapper 14 år och yngre 15 år och äldre  

100 meter 12 år och yngre 13-14 år 15 år och äldre 

50 meter 9 år och yngre 10-11 år 12 år och äldre 

 

 

Pass 1 lördag      Pass 3 söndag   

1. 200  medley  Flickor    21. 400 medley Flickor  

2. 200  medley Pojkar     22. 400 medley Pojkar  

3. 50 frisim Flickor      23. 50 ryggsim  Flickor  

4. 50 frisim Pojkar      24. 50 ryggsim Pojkar   

Prisutdelning                                                                          
5. 100 ryggsim Flickor     

 
Prisutdelning 
25. 100 frisim  Flickor  

6. 100 ryggsim Pojkar     26. 100 frisim Pojkar  

7. 200 fjärilsim Flickor      27. 200 bröstsim Flickor   

8. 200 fjärilsim Pojkar      28. 200 bröstsim Pojkar   

Prisutdelning 
9.   4x100 frisim   Flickor 14 år och yngre    

 
Prisutdelning 
29. 4x100 medley Flickor  14år och yngre 

10. 4x100 frisim   pojkar 14 år och yngre    30. 4x100 medley Pojkar 14år och yngre 

         
         

         

         

Pass 2 lördag     Pass 4 söndag   

Prisutdelning      Prisutdelning   

11. 400 frisim  Flickor     31. 200 frisim  Flickor  

12. 400 frisim Pojkar      32. 200 frisim Pojkar   

13. 50 bröstsim  Flickor      33. 100 bröstsim Flickor   

14. 50 bröstsim Pojkar     34. 100 bröstsim Pojkar   
Prisutdelning      35. 50 fjärilsim Flickor   

15. 100 fjärilsim Flickor      36. 50 fjärilsim Pojkar  
15. 100 fjärilsim Pojkar     Prisutdelning   

17. 200 ryggsim  Flickor      37. 4x100 medley Flickor 15 år och äldre 

18. 200 ryggsim Pojkar     38. 4x100 medley Pojkar 15 år och äldre 
prisutdelning 
19. 4x100 frisim Flickor 15 år och äldre    Prisutdelning   

20. 4x100 frisim Pojkar 15 år och äldre       

Prisutdelning         

         

         
 


