
 

US PM – Vårsimiaden 7/5 

Plats: Bollnäs simhall, Bollnäs 

Dag och datum: Lördagen den 7/5 

Samlingstid: Senast 05:30 vid Fyrishovs framsida  

Avresa Uppsala: Bussen åker 05:45 från Uppsala och väntar inte på försenade simmare. 

Ankomst Uppsala: Bussen ankommer någon gång mellan 22:00-22:30 till Fyrishovs 

framsida den 7/5 vilket är där ni hämtar upp ert barn. OBS! Bussen kan bli försenad på grund 

av eventuella förseningar i tävlingen.  

 

Transport: Gemensam buss för alla US simmare och tränare till och från Söderhamn.  

Mat: Gemensam lunch och middag för alla US simmare och tränare. Specialkost är beställd 

till de som meddelade allergi/behov av specialkost vid anmälan.     

Transport föräldrar: Vi har några platser över i bussen som vi kan erbjuda er föräldrar. 220 

kr per plats tur och retur. Maila matilda.bohman@upsalasim.nu om du är intresserad. Först till 

kvarn gäller.  

 

Sen ankomst: Meddela Matilda Bohman om ni mot förmodan blir sena till utsatt samlingstid 

eller om barnet av någon orsak inte kan delta på tävlingen. Detta ska meddelas innan utsatt 

samlingstid! Observera att bussen inte väntar på försenade simmare.  

 

Kontaktuppgifter Matilda Bohman: 

Mail: matilda.bohman@upsalasim.nu  

Mobil: 072-5136610 

 

 

Att ta med:  

o Simkläder, US badmössa (vid behov), simglasögon och handduk. Att ha med en extra 

handduk och simkläder är alltid bra i och med att det är två tävlingspass.  

 

o Inomhusskor och US- kläder (t-shirt och shorts). Om simmaren inte har några US-

kläder går annan t-shirt och shorts bra. Ta gärna med fler ombyten då det lätt blir blött.  

 

o Vattenflaska och mellanmål att äta mellan grenarna (NÖTTER ÄR FÖRBJUDET). Att 

förvara mellanmålet i en kylväska rekommenderas.  

 

o Pengar att köpa middag på Max innan avresa mot Uppsala. Om simmaren inte får ta 

med sig egna pengar skickar ni ett mail till matilda.bohman@upsalasim.nu så löser vi 

det på bästa sätt.  

 

mailto:matilda.bohman@upsalasim.nu
mailto:matilda.bohman@upsalasim.nu
mailto:matilda.bohman@upsalasim.nu


Insimstid: Pass 1 09:00-09:50 

                  Pass 2 14:00-14:50 

Tävlingsstart: Pass 1 10:00 

   Pass 2 15:00 

 

Grenordning, startlistor och heatlistor: Se LiveTiming.  

 

Kostnader: Kostnaden för tävlingen blir max 500 kr + 60 kr/start för varje simmare och 

faktureras av US i efterhand. Kostnad för middag tillkommer på lördag kväll. Observera att ni 

betalar denna kostnad även fast simmaren blir sjuk eller av annan anledning inte kan delta.  

 

Vid eventuella frågor alternativt om det är något speciellt vi behöver ha koll på om ditt 

barn kontaktar ni matilda.bohman@upsalasim.nu!   

 

Alla US simmare och tränare är tillsammans under hela dagen, både under 

tävlingspassen men också under lunchen! 

 

Upsala Simsällskap – världens äldsta simförening 
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