
 

US PM - Poängsim 3 6/3-2022 

 

På söndag 6/3 är det äntligen dags för vår hemma- och prova-på-tävling för de inte så erfarna 

simmarna! Poängsimmet är som en träning fast i något annorlunda form där vi tränar på att 

tävla. Nedan finner ni all information som ni behöver inför söndag. 

 

Plats:    Fyrishovs simhall, Uppsala 

Dag och datum:  Söndagen den 6/3-2022 

Samlingstid:   Senast kl. 08:45 ombytt i simhallen 

Insim:                         kl. 09:00-09:30   

Tävlingstid:                kl. 09:45-ca 12:30 

 

 

Sen ankomst:  Vid sen ankomst från utsatt samlingstid måste det meddelas till barnets 

   tränare. Om ni vet med er att simmaren är sjuk, visar symtom eller av 

   annan orsak inte ska delta på Poängsimmet, meddela det då så fort som 

   möjligt innan utsatt samlingstid. 

 

Bra att ha med sig:   Simkläder, badmössa vid behov, simglasögon, inomhusskor, US-kläder   

eller andra anpassade kläder (ex. t-shirt och shorts), vattenflaska samt  

något mellanmål (EJ NÖTTER!) att äta mellan grenarna. 

         

Inpassering:              Simmarna använder sig av sitt vanliga inpasseringskort och inpassering 

sker via grindarna till simhallens omklädningsrum. Publik går in via 

publikentrén till simhallen. 

 

Ombyte:                    Ombyte sker i simhallens omklädningsrum. Simmarna uppmanas dock    

att komma ombytta för att kunna minimera tiden i 

omklädningsrummet.  

 

LiveTiming:            LiveTiming kommer att användas under tävlingen och där kan du som 

förälder följa tävlingen.  

 

Försäljning:            Försäljning av fika och US profilkläder (främst T-shirts och badmössor) 

sker mittemot hopptornet bakom publikområdet. 

 

 

 

https://livetiming.se/index.php?cid=6437


Övrig viktig information: 

● Alla grupper har en egen plats på läktaren där de har sina saker samt värmer upp. Barnen 

vistas med sin grupp och tränare under hela Poängsimmet. Föräldrarna hänvisas till 

publikområdet. 

 

● Vid symtom stannar simmaren hemma och du som förälder meddelar att barnet inte 

kommer till barnets tränare innan utsatt samlingstid. 

 

 Publik tillåts och för publik gäller följande: 

 Ingång för all publik sker endast via publikentrén till simhallen. Inget annat sätt 

tillåts.  

 Publik får endast vistas på anvisad plats. Se bifogad bild på sida 3. Publik får 

alltså ej vistas vid simmarna och tränarna.  

 Publik får ej vistas i omklädningsrummen.  

 Ta med en kasse/påse som utomhusskor kan förvaras i.  

 

Grenordning och resultat: Se LiveTiming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://livetiming.se/index.php?cid=6437


Karta på var publik får vistas: 
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