
	Välkomna	att	delta	i	Bästa	Tvåan,	Trean	och	Fyran!	
 
Nu är det dags igen för en rolig simtävling för era skolklasser! Över hela Sverige arrangeras Bästa 
Tvåan, Trean och Fyran. Svenska Simförbundet och simföreningarna runt om i landet vill lyfta fram 
glädjen i att röra på sig och inspirera elever och skolor till att simma mera.  
 
Tävlingen är en lagkappstävling. Alla klasser (årskurs två, tre och fyra) tävlar på 4 gånger 25 meter i 
valfritt simsätt. Ett lagkappslag ska komma från samma skola och alla i laget måste gå i samma 
årskurs. De behöver dock inte gå i samma skolklass. Grundregeln är att alla bör gå i samma skolklass, 
men Simförbundet tycker att det går bra att lokala arrangörer gör undantag. Vi i Umeå Simsällskap 
tycker att det räcker att man går i samma skola och årskurs, så det är det som gäller i Umeå.   
 
Laget ska bestå av minst en tjej eller kille per lag. Följande laguppställningar är alltså godkända: 

o 1 tjej och 3 killar 
o 2 tjejer och 2 killar 
o 3 tjejer och 1 kille 

 
För mer information och anmälan, gå in på www.bastafyran.se. 
.  
 
Tävlingsdatum och tid:      30 mars 2019 klockan 15:45 – ca 17:30                      
 
Tävlingsarena:                    Navet, Umeå                                                                                  
 
Arrangör:                        Umeå Simsällskap   
 
Priser:                        Guld-, silver- och bronsmedaljer till pristagarna i årskurs 2, 3 och 4, och  
   
                                              diplom till alla deltagare. Vinnande lag i Bästa Fyran får även ett      
 
                                          annat (hemligt) pris! 
 
 
Observera att alla lag måste anmälas via www.bastafyran.se! Sista 
anmälningsdagen är söndagen 24 mars! 
 
På www.bastafyran.se finns också tips och råd, som kan vara användbara i era förberedelser inför 
tävlingen. 
 
Om ni undrar något om tävlingen i Umeå är ni varmt välkomna att höra av er till Martin Lindvall i 
Umeå Simsällskap (uss.breddansvarig@gmail.com eller 090-129744). Efter att ni har anmält er 
kommer ni också att få mer info av Martin. Har ni allmänna frågor om Bästa Tvåan, Trean och Fyran 
kan ni även höra av er till Christina Sandin (Christina.Sandin@svensksimidrott.se eller 010-476 53 
04). 
 

	      


