
 

US PM – Aquarapid Knattesim 2022 

Plats: Sundbybergs Simhall, Bergaliden 1, Sundbyberg 

Dag och datum: Lördagen den 22/10 

Samlingstid pass 1: Senast kl.08:10 i Sundbybergs simhall (OBS! Dörrarna till simhallen 

öppnas 08:10) 

Samlingstid pass 2: Senast kl.13:45 i Sundbybergs simhall 

 

Tränare: Matilda Bohman, Linda Törnquist, Veronica Loklint, Lina Westerlund och Kristina 

Ahlgren.  

 

Sen ankomst: Vid sen ankomst från utsatt samlingstid MÅSTE det meddelas till simmarens 

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

delta på tävlingen, meddela det då så fort som möjligt innan utsatt samlingstid.  

 

Transport: Egen transport till och från tävlingen. SS04 hälsar att antalet tillgängliga p-platser 

vid simhallen är begränsat. Tunnelbanan eller pendeltåg rekommenderas. T-banestation 

Duvbo ligger precis intill simhallen (200m). Pendeltåg Sundbybergs station ca 10 min 

promenad. 

Mat: Egen medhavd lunch.  

 

Att ta med:  

o Simkläder, US-badmössa, simglasögon och handduk/handdukar. 

 

o Inomhusskor och US- kläder (tröja och byxor). 

 

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

och simmaren får ej ta med sig godis, chips eller liknande).  

 

 

Insimstid: Pass 1 08:15, Pass 2 14:00 

Tävlingstid: Pass 1 09:15- ca 13:00, Pass 2 15:00- ca 18:30 

 

Grenordning, startlistor och heatlistor: Se LiveTiming. 

Kostnad: 70 kr/start. Faktureras av US i efterhand. 

https://livetiming.se/index.php?cid=6851


Övrig viktig information:  

 Observera att simmarna födda 2010 simmar pass 1 och 2, simmarna födda 2011 endast 

pass 1 och simmarna födda 2012 endast pass 2.  

 

 Gällande publik skriver SS04 följande: För att simmarna och tränarna ska få 

tillräckligt med utrymme, får vi tyvärr be övriga att uppehålla sig utomhus. Simhallen 

har en fin terrass, där man ser in i bassängen. Till terrassen är alla välkomna, både 

publik och simmare. Kläder efter väder! Varje simklubb kommer få en yta tilldelad 

inne i simhallen, där tränare och simmare kan vara. Från foajén finns ett begränsat 

utrymme, där man också ser in i tävlingspoolen. 

 

Upsala Simsällskap – världens äldsta simförening 


