
 
              G r a t t i s !  

Du är uttagen till Östgötalaget på Länstroféns finaler i Växjö. 
Uttagningen är gjord efter registrerade tider i Octo under hösten 2015. Uttagningen är godkänd av tränarna i 
samtliga inblandade klubbar.  
 
Plats:   Växjö Simhall, Aqua Mera, Kampastigen 2 Växjö, 25m 7 banor. 
Tävlingsdatum:  Lördag den 5 mars 2016. 
Tävlingstider:  Insim: kl. 13.00-13.50 

Tävlingsstart kl. 14.00. Tävlingen beräknas ta ca. 4½ timme. 
 
Resa:  NKK gänget åker med NKK´s minibuss kl. 09.00 från NKK´s  

kansli. Här behöver vi hjälp av en förälder som kör den. Alternativt  
hjälp med skjutsar i bilar för 7 st. Meddela kansliet om ni kan hjälpa 
oss med detta. Maila Håkan om detta: hakan.hertzman@nkk.se   
eller sms:a 070-524 35 70 

 
Samling:  Östgötalaget samlas på läktaren i simhallen kl. 12.30 
  Där kommer tränarna ha en genomgång. 
 
Tränare: Från NKK åker: Hanna Klipic, telefon: 076 – 271 93 36  
 
Simmare:  Deltagare från NKK är: John B, Klara G, Eric LS, Nikola P, Ebba Ha,  

Ebba Ho. Grenordning och vilka som simmar vad; Se sidan 2. 
 
Strykning:  Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara med,  

så meddela detta så snabbt som möjligt till din tränare, som sedan 
meddelar NKK´s kansli, kansli@nkk.se, eller 011-101540. Sena 
strykningar (fredag och tävlingsdagen) meddelas direkt till Hanna.  

 
Kostnad: 100:-, då ingår T-shirt, badmössa och mat. Faktureras av NKK. 
 
Mat: Efter tävlingen kommer vi avsluta med att äta buffé. 
 
Matsäck: Ta med lite matsäck, eftersom ni inte får mat förrän efter tävlingen,  
 
Frågor:  Mail: kansli@nkk.se  Telefon 011-101540. 
 
Tävlingsregler:  
• Varje simmare får simma max tre individuella distanser samt lag.  
• Yngre simmare får simma i äldre klass, men startar då i äldre klass i samtliga grenar.  
• Varje gren går i två heat där den snabbaste simmaren simmar i heat två.  
• I lagkappen skall det delta en pojke och en flicka från varje åldersklass.  
Länslagen simmar på fast bana. Kronobergs län bana 3, Jönköpings län bana 4, Östergötlands län 
bana 5, Kalmar län bana 6   

  Lycka till och Kör så de ryker! / Östergötlands Sim Förbund. 
  

Hela laget, samt grenordning på nästa sida. 
            



 

 
 
Grenordning Länstrofén i ÖstSvenska Simförbundet 
1 100 m fjärilsim fl 14 år  21 100 m medley fl 12 år 
2 100 m fjärilsim po 14 år  22 100 m medley po 12 år 
3 100 m fjärilsim fl 13 år  23 100 m medley fl 11 år oy 
4 100 m fjärilsim po 13 år  24 100 m medley po 11 år oy 
5 50 m fjärilsim fl 12 år  25 100 m bröstsim fl 14 år 
6 50 m fjärilsim po 12 år  26 100 m bröstsim po 14 år 
7 50 m fjärilsim fl 11 år oy  27 100 m bröstsim fl 13 år 
8 50 m fjärilsim po 11 år oy  28 100 m bröstsim po 13 år 
9 100 m ryggsim fl 14 år  29 100 m bröstsim fl 12 år 
10 100 m ryggsim po 14 år  30 100 m bröstsim po 12 år 
11 100 m ryggsim fl 13 år  31 100 m bröstsim fl 11 år oy 
12 100 m ryggsim po 13 år  32 100 m bröstsim po 11 år oy 
13 100 m ryggsim fl 12 år  33 100 m frisim fl 14 år 
14 100 m ryggsim po 12 år  34 100 m frisim po 14 år 
15 100 m ryggsim fl 11 år oy  35 100 m frisim fl 13 år 
16 100 m ryggsim po 11 år oy  36 100 m frisim po 13 år 
17 200 m medley fl 14 år  37 100 m frisim fl 12 år 
18 200 m medley po 14 år  38 100 m frisim po 12 år 
19 200 m medley fl 13 år  39 100 m frisim fl 11 år oy 
20 200 m medley po 13 år  40 100 m frisim po 11 år oy 
  41 8x50 m frisim mix  

 
 
 
 
 
 
 
 

    Po 14    Fl 14  

 100fr    Sebastian Nilsson LASS Nicola Lundqvist LASS    Elin Gunnarsson LAS Klara Gårdman NKK  

 100br    John Brolin NKK Ruben Staaf LASS    Lena Årebro LASS Lovisa Öhrn NKK  

 100ry    Sebastian Nilsson LASS Henrik Eriksson MSS    Felicia Järvikari LASS Lena Årebro LASS  

 100/50fj    Sebastian Nilsson LASS Elias Axelsson LASS    Elin Gunnarsson LAS Felicia Järvikari LASS  

 200/100m Ruben Staaf LASS Nicola Lundqvist LASS    Felicia Järvikari LASS Lena Årebro LASS  

 Po 13    Fl 13  

 100fr    Elliot Fielder MSS Eric Lundström Silke NKK    Vera Karlsson LASS Martina Karlsson LASS  

 100br    Elliot Fielder MSS Erik Wallin LASS    Wilma Holmertz LASS Martina Karlsson LASS  

 100ry    Erik Wallin LASS William Barkehhed LASS    Vera Karlsson LASS Wilma HolmertzLASS  

 100/50fj    Eric Lundström Silke NKK Erik Wallin LASS    Martina Karlsson LASS Darja Koutchinskaia LASS  

 200/100m Elliot Fielder MSS Eric Lundström Silke NKK    Vera Karlsson LASS Wilma HolmertzLASS  

 Po 12    Fl. 12  

 100fr    Gustav Edlund LASS David Axelsson LASS    Thilde Smedbäck LASS Ebba Hazard NKK  

 100br    Gustav Edlund LASS David Axelsson LASS    Olivia Gustavsson LASS Elin Friberg LASS  

 100ry    Lukas Lundberg MSSMarkus Stahre LASS    Thilde Smedbäck LASS Ebba Hazard NKK  

 100/50fj    Lukas Lundberg MSSNicola Petrovic NKK    Ebba Hazard NKK Alice Fransson LASS  

 200/100m Gustav Edlund LASS David Axelsson LASS    Thilde Smedbäck LASS Olivia Gustavsson LASS  

 Po 11åoy    Fl 11åoy  

 100fr    Gustav Fahlström MSS Robin Lundqvist LASS    Ebba Holgresson NKKMaja Holmertz LASS  

 100br    Oskar Glawing FSKElvis Ericsson LASS    Ebba Holgresson NKKSofia Wallin LASS  

 100ry    Robin Lundqvist LASSElvis Eriksson LASS    Märta Högfeldt LASSJulia Arildsson LASS  

 100/50fj    Gustav Fahlström MSS Oskar Glawing FSK    Märta Högfeldt LASSAndrea Höglund LASS  

 200/100m Gustav Fahlström MSS Robin Lundqvist LASS    Ebba Holgresson NKKMaja Holmertz LASS  


