
 

 
 

 

NYÅRSPASSET 2019/2020 

– torsdag 2e januari 2020 – 

KUNGÄLVS SIMSÄLLSKAP 

”Kungälvs Simsällskap ska vara en attraktiv förening där alla känner Glädje och 

Gemenskap oavsett ambitionsnivå.” 

Nyårspasset 2019/2020 är en träning där samtliga tävlingsgrupper är inbjudna att 

köra ett första pass för det nya året – ett ”speciellt” simpass man sent kommer 

glömma och helst inte vill tänka på innan… 

Enligt gammal tradition simmar Kungälvs Simsällskaps tävlingssimmare samtliga 

SM-distanser på en och samma dag – från pall max! Detta blir 17st lopp inom bara 

några timmar om man kör alla*.  

* A- och B-gruppen kommer genomföra två pass, morgon och kväll, medan C- och D-

gruppen endast kör kvällspasset. A- och B-gruppen simmar de längre distanserna på 

morgonen, dvs. 1500m/800m fri, 400m fri, och 400m medley. På kvällen simmas 

resterande lopp, dvs. 50m, 100m, och 200m av samtliga simsätt. D-gruppen kör 

samtliga 50m och C-gruppen kör samtliga lopp av 50m och 100m.  

PLATS:        Oasen Sim- och Ishall, Kungälv 

 

DATUM:       torsdag, 2e januari 2020 

 

TIDER:         Morgon: 09.00-11.00 (A-, B-, SG2.0-gruppen) 

                     Kväll: Insim 17.00-17.25 (A-, B-, SG2.0-, C-, och D-gruppen) 

             Maxloppsstart 17.30  

             Klart ca. 20.30 (A-, B-, SG2.0-) (C- och D-gruppen tidigare) 

(Grenordningen kommer vara baserad så att C- och D-gruppen blir färdiga tidigare 

och därmed inte behöver vänta in A- och B-gruppens alla lopp). 

 

ANMÄLAN: Ingen anmälan krävs; detta är en ”träning” men genomförs likt 

Månadens Race, dvs. bana/heat ges ut som en siffra.  

 

SERVERING: Lättare förtäring och snabb energipåfyllning kommer finnas på plats.  

 

OBSERVERA: För att vara i simhallen krävs badkläder eller funktionskläder utan 

bomull! 

 

 



 

KUNGÄLVS SIMSÄLLSKAPS SPONSORER:  

ICA Maxi Kungälv  

Gymnasiegatan, 442 34, Kungälv  
ICA Maxi Kungälv och KSS har inlett ett samarbete om 

köpbaserad sponsring; 1% av alla köp av KSS medlemmar går 

tillbaka till KSS. Se www.sponsring.ica.se/kungalvs-simsallskap. 

 

ERA Axelsson Fastighetsbyrå  

Gymnasiegatan 2, 442 34, Kungälv 

ERA Axelsson sponsrar med 5% av arvodet för varje försäljning vi 

som klubb tipsar om. Sälja bostad? Se då till att träffa ERA 

Axelssons Fastighetsbyrå och glöm ej att nämna ”Tips från KSS”.  

 

HAIR&BEAUTY 

Strandgatan 71, 442 31, Kungälv 

Hair is Beauty! För bokningar, priser och info, ring 0303-133 38 

eller se deras hemsida www.salonghairbeauty.se. 

 

CONSAT 

www.consat.se  

Consat verkar inom Fordon, Industri, IT, Energi, Life Science och 

ITS för Kollektivtrafik. Självständigt eller i samverkan med deras 

nätverk når dem resultat med entusiasm och skaparglädje. 

 

JEANSBOLAGET Kongahälla Center 

Älvebacken 1, 442 48 Kungälv 

Här shoppar du jeansen som sitter perfekt och tröjan du aldrig vill 

ta av dig. Erbjuder ett brett urval av märkesvaror och behöver du 

sy upp jeansen löser Jeansbolaget detta kostnadsfritt medan ni 

väntar. Som medlem hos KSS erhåller ni 15% rabatt på ordinarie 

priser om ni nämner ”KSS” vid köp. 

 

KUNGÄLVS SIMSÄLLSKAP I SAMARBETE MED: 

STC Rollsbo 

Rollsbovägen 25, 442 40, Kungälv 

STC Rollsbo samarbetar med Kungälvs Simsällskaps 

tävlingsverksamhet genom att ge reducerade priser för STC 

medlemskap. 

 

SWIMSHOP 

www.swimshop.se  

Levererar simutrustning för träning och tävling. Som medlem i 

KSS får du vid beställning på swimshop.se mellan 10-25% rabatt, 

förutsatt att ni uppger ”KSS” som rabattkod. 
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