
 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Bästa Tvåan, Bästa Trean & Bästa Fyran 2021 
Nu gör vi ett nytt försök att arrangera Bästa Tvåan, Bästa Trean & Bästa Fyran. Vi fick ställa 

in tävlingen i våras men nu hoppas vi verkligen att tävlingen går att genomföra. 

För att vara med krävs det bara fyra simmare. Fördelningen mellan flickor och pojkar skall vara 

enligt reglerna nedan. Är det många elever som vill vara med får man givetvis anmäla flera lag. 

 

Årskurser: Denna tävling är endast för åk.2, åk.3 och åk.4. 

Datum: Onsdagen den 8 december. 

Plats: Filborna Arena 

Regler: Tävlingen genomförs på 4x25 meter i valfritt simsätt. 

Klasslagen måste bestå av minst en tjej eller kille per lag. 

Följande laguppställningar är alltså godkända: 

▪ 1 tjej och 3 killar 

▪ 2 tjejer och 2 killar 

▪ 3 tjejer och 1 kille 

Varje skolklass får anmäla flera lag. 

Ett lagkappslag ska komma från samma skola och klass. 

De 8 snabbaste klasslagen går till final i varje årskurs 

 

Anmälan: www.bastafyran.se  

På ovanstående länk anmäler man sig.  

Klicka på Helsingborg som arrangörsort och fyll i uppgifterna. 

Sista anmälningsdag är onsdagen den 24 november. 

Tävlingen är ett samarrangemang mellan Svenska Simförbundet och 

Helsingborgs Simsällskap. 

 

Publik: Publik får vara med på tävlingen men vi vill inte att klasskompisar kommer med 

för att heja. 

 

Priser:  Diplom och badmössa till alla deltagare samt pokal till klasserna som kommer 

1:a, 2:a och 3:a i årskurs två, tre och fyra. 

 

Allmänt: Det är fortfarande viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer att stanna hemma vid sjukdom. Att hålla avstånd och att 

tvätta händerna noggrant är viktigt för att undvika att infektioner sprids. 

 

 

http://www.bastafyran.se/


Tidsschema för Bästa Tvåan, Bästa Trean & Bästa Fyran 2021 

 

Insläpp: Årskurs 2 kl. 8,45 

 Årskurs 3 kl. 9,15 

 Årskurs 4 kl. 9,45 

 

Schema: Start försök åk.2 9,15 

Start försök åk.3 9,45 

Start final åk.2 10,15 

Prisutdelning åk.2 10,20 

Start försök åk.4 10,30 

Start final åk.3 11,00 

Prisutdelning åk.3 11,05 

Start final åk.4 11,20 

Prisutdelning åk.4 11,25 

Beräknat slut  11,30 

 

 

Frågor: Kontakta Lars-Olof Hansson på mailadress,   

 larsolof.hansson@hssim.com 
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