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Inbjudan 

U-GP 1 
lördagen den 29 januari - söndagen den 30 januari 2022 

Den pågående Covid-19 pandemin ställer stora krav på tävlingen, så det kommer 

att göras en riskanalys hos båda arrangörerna efter sista anmälan för att kunna 

säkerställa att vi kan genomföra tävlingen på ett säkert och bra sätt. 
Information om det kommer tillåtas publik eller inte kommer senare. 

 

 
Tävlingsplats:  Tolvåkersbadet, Löddeköpinge/Qpoolen, Hässleholm 

Efter anmälningstiden gått ut fördelar Skånesim klubbarna till 

respektive ort. 

 

 

Åldersklasser:  A: f.2005  

  B: f. 2006 

  C: f. 2007 

  D: f. 2008 

  E: f. 2009 

 

 

Tävlingstider: Lördag & söndag: 09:00 & 15:00  

 

 

Anmälan:   Anmälan ska vara oss tillhanda senast onsdagen den 12 januari. 

Alla anmälningar skickas till anders.bengtsson@sktriton.se. Prata 

gärna med er tränare om vad ni ska anmälas på.  

 

 

Startavgift:  60 kronor per individuell start. 

 

 

Tävlingspolicy: Klubben står för max 4 starter/tävling. Övriga starter betalas av 

simmaren själv och faktureras ut när anmälningstiden gått ut. 

Lagstarter står klubben för. Observera att detta är en anmälningsavgift 

och de starter som utöver de fyra som klubben står för betalas även 

om simmaren inte närvarar vid tävlingen. 
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Priser:                               Priser till de 3 främsta i varje gren och åldersklass. 

 

 

Övrigt:   Ha kul & simma fort! 

 

 
Grenordning: 

 

Pass 1 Pass 2 

 

1. 200m frisim damer 8. 200m fjärilsim damer 
2. 100m fjärilsim herrar 9. 200m medley herrar 
3. 100m bröstsim damer 10. 400m frisim damer 
4. 200m bröstsim herrar 11. 100m ryggsim herrar 
5. 400m medley damer 12. 200m ryggsim damer 
6. 1500m frisim herrar* 13. 100m frisim herrar 
7. 800m frisim herrar* 

 
 

Pass 3 Pass 4 

 
14.200m frisim herrar 21. 200m fjärilsim herrar 

15.100m fjärilsim damer 22. 200m medley damer 

16.100m bröstsim herrar 23. 400m frisim herrar 

17.200m bröstsim damer 24. 100m ryggsim damer 

18.400m medley herrar 25. 200m ryggsim herrar 
19.1500m frisim damer* 26. 100m frisim damer 

20.800m frisim damer* 

 
 

*En simmare får inte deltaga i både 800m & 1500m frisim utan får välja gren 

 

  

 


