
PM 

LH-GAMES 
7 – 7 juli 2017 

Citadellbadet – Landskrona 
 

 
 

Det är med stor glädje vi konstaterar att LH-games popularitet består. Vi har fått 4200 anmälda 
starter i år. Detta innebär att vi har fått begränsa heaten i vissa grenar för att hålla passen på en 
rimlig längd 3½ - 4 timmar. Vi vill inte begränsa tuffare än så här och hoppas att deltagande 
klubbar har förståelse för detta. 
 
Datum:   fredag 7 juli - söndagen 9 juli 

 
Plats:   Citadellbadet, Landskrona.  

 
Bassäng:  50 meters bassäng, 8 banor 

 
Tider:   Fredag  Pass 1 insim 14.00 start 15.00 

  Lördag  Pass 2 insim 08.00 start 09.00 
  Lördag  Pass 3 insim 14.00 start 15.00  
  Söndag  Pass 4 insim 08.00 start 09.00 
  Söndag  Pass 5 insim 14.00 start 15.00 
 

Klasser:  Åldersklasserna simmas gemensamt. 
  Uppdelning sker sedan i resultatlistan. 
  Yngre simmare får ersätta äldre simmare i lagkapperna. 
  Ingen dubblering får ske i lagkappen. 
 

Startavgifter:  65 kr/individuell start och 100 kr/lagkappsstart. 
Startavgifter och eventuell mat och boende faktureras i efterhand.  

 

Priser:   LH medaljer till placering 1 – 3 i respektive åldersklass. 
   

  



Strykningar: Avanmälan till fredagens pass 1 skall göras senast kl.09:00 fredag den 
7/7 till tavling@hssim.com.  
 
Avanmälan för övriga tävlingspass skall göras senast 30 minuter efter 
att föregående pass har avslutats.  
Avanmälan till pass 2-5 kan göras via webbappen app.livetiming.se , 
inloggningsuppgifter finns i klubbfacket, eller på avsedd blankett till 
sekretariatet. 

 
Efteranmälan Efteranmälan är endast möjlig i grenar utan reserver och där det inte 

genererar fler heat. 100kr/start 
 
Ledarmöte: Kl. 14:00 på fredagen den 7/7. 
 
Extralopp Inga extralopp då vi har heatbegränsat. 
 
Hängande start: Tävlingen genomförs med hängande start mellan heaten. 
 
Mat: Lunch kommer att erbjudas på lördagen och söndagen inne på 

Citadellbadet. Kostnaden blir 85 kr per lunch. 
Beställning av lunch sker på kansli@hssim.com. Meddela direkt ifall 
någon behöver specialkost.  
Vi vill ha er beställning senast den 26 juni kl.12:00 . 

 
Lagkapper: Laguppställningar ska vara inrapporterade på app.livetiming.se 

senast 1 timme före start av respektive pass. 
 
Laguppställningarna kan ENDAST rapporteras in via en webbapp i 
datorn, mobilen eller surfplatta.  
OBS! Inga lappar godtas. 
 
Var vänlig maila in innan tävlingsstart namn & licensnr på de 
simmare som endast skall simma i lagkapp till tavling@hssim.com  
så dessa kan få ett ID-nummer och vara tillgängliga i webbappen.  
Efter tävlingsstart kontakta sekretariatet om någon lagsimmare 
saknas i appen. 
 

Information: Lämnas på telefon 042 – 450 84 12 
Under tävlingsdagarna går det att nå tävlingssekretariatet på telefon 
0736-257166 

     

Välkomna! 

 

Landskrona  Helsingborgs 

Simsällskap  Simsällskap 
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