
Ullbergstrofén 2018

Tävlingsdatum: 27-29 april

Tävlingsort: Göteborg

Tävlingstider: Pass 1 – insim 14.00, start 15.30
Pass 2 – insim 07.00, start 08.30
Pass 3 – insim 13.15, start 14.45
Pass 4 – insim 07.00, start 08.30
Pass 5 – insim 13.00, start 14.30

För vem: Ida Widen & Tilda Johansson

Grenordning: Se nästa sida.

Åldersklasser: A:18 år och äldre, B:16-17år, C:14-15 år, D:13 år och yngre

Boende: Ni kommer att bo på Scandic Opalen.

Transport: Tåget från Helsingborg(SJ Snabbtåg SJ 3000, Tåg 484) går 9.15 och är 
framme i Göteborg ca 11.00. Det går 2 spårvagnar från Göteborg Centralstationen till Scandinavium.
Spårvagn 2 mot Mölndal och spårvagn 13 mot Sahlgrenska. Båda går var 3-7 min. 

Åker ni mer än 5 min åker ni för långt :) 

Tränare: (Andreas Lundberg, 0700 - 213662)
Emil Johnsson ÄSS, 0703 - 903610
Arnold ÄSS, 0722 – 850197

Information: Ert första stopp innan tävlingen blir på hotell Scandic Opalen så ni kan 
lägga av väskorna som ni inte behöver på tävlingen. Ni kommer inte att få tillgång till rummet förrän 
efter ni har tävlat. Så be om att få lägga väskorna någonstans. Opalen har koll på var ni kan lägga av 
dom. Rummet är bokat i mitt namn (Andreas Lundberg) och det är Ida som får checka in er båda. 
Utcheckning får ni antingen göra på söndag morgon efter att ni ätit frukost eller innan kl 12.00.

Ängelholm kommer att vara på plats och hjälpa er under tävlingen. Om inte Emil eller Arnold redan 
tagit mat biljetterna ifrån tränar facket så kan ni ta det när ni går in i simhallen. Det brukar vara vid 
entrén. Där finns troligtvis tränar fika biljetter som ni får dela på med.

Finns 2 kartor på sista sidan.



Grenordning



Spårvagn från Centralen till ert stopp, Scandinavium.

Scandic Opalen till Valhallsbadet.


	Grenordning

