
	 

Inbjudan till nybörjartävling lördagen den 24/11 2018 

Nu är det snart dags för Umeå Simsällskaps roliga nybörjartävling. Alla som deltar får 

pris!  

 

Vem:  

         

        Simmare i Fiskengrupperna, Hajengrupperna, Teknik A, Teknik B, Medley, 

        Ungdomssimträning 1 och Simsättsgruppen för ungdomar.  

Plats:          Navet, Umeå  

Avprickning:  Mellan 15:40 och 15.55 är det avprickning vid entrén på Navet (kom i tid!)  

Tider:             Simmarna samlas inne i simhallen 16:00 i sina grupper. 

                        Mellan klockan 16 och klockan 17 är det uppvärmning och insim. 

                        17:00 är det tävlingsstart för Nybörjartävlingen. Tävlingen är slut ca 18:30.   

                      

Utrustning:   Simkläder, simglasögon och badmössa (frivilligt), samt handduk.   	

 	

Dessa grenar finns på tävlingen:         

                                                            

                                                           25 meter fjärilsim 

                            

                                                           25 meter ryggsim 

        

                                                           25 meter bröstsim	

	

                                                           25 meter frisim 

                                                                  	

Anmälan görs via mail till Martin Lindvall på uss.breddansvarig@gmail.com senast söndagen den 18 

november. Skriv simmarens namn, födelseår och grupp, samt vilka simsätt ditt barn vill tävla i. Man 

får välja om man vill simma ett, två, tre eller alla fyra simsätten.  

 

 



Lite mer info: 

 

* Nybörjartävlingen är till för att man ska få prova på att tävla. Vi tränare tittar på hur barnen 

simmar tekniskt, men vi bryr oss inte om vem som kommer först. Vi kommer att publicera en 

resultatlista på hemsidan efter tävlingen, men det är för att man ska se vilken tid man själv fick 

och inte för att vi vill att man ska jämföra sig med de andra simmarna. Alla som deltar får pris. 

 

* Man kan inte bli diskad. 

 

* Man kan starta antingen från pallen, kanten eller vattnet (kan man dyka från pallen vill vi 

helst att man gör det, men känner man sig osäker går det lika bra att starta från kanten eller 

från vattnet). 

 

* Tävlingen är gratis för USS simmare 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hoppas att alla vill vara med! 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


