
PM 
LH-GAMES 
6 juli - 8 juli 2012 

Citadellbadet – Landskrona 
 

Det är med stor glädje vi konstaterar att LH-games popularitet bara ökar år från år. Detta år 

har vi fått rekord många anmälningar, närmare bestämt 4300 starter. Med denna 

anmälningssiffra kan vi tyvärr inte hålla vårt löfte om att alla skall få komma med på 50m och 

100m distanserna samt 200 medley. Om vi skulle leva upp till detta löfte skulle 

genomsnittspasset ta 5 timmar och det längsta passet nästan 6 timmar. 

 

Vi har därför tvingats att begränsa heaten enligt följande: 

 På de längre distanserna följer vi schemat i inbjudan. (200m och uppåt) 

 På alla hundringar samt 200 medley har vi heatbegränsat. 

 På 50m distanserna kommer alla med. 

 

Detta innebär att det längsta passet på lördag förmiddag blir 4,5 timme och övriga pass ca 4 

timmar. Med erfarenhet av tidigare år så vet vi att det brukar vara väldigt många strykningar 

så här i semestertider. 

Vi hoppas att de deltagande klubbarna har förståelse för vårt beslut! 

 

Plats :   Citadellbadet, Landskrona.  
 

Bassäng : 50 meters bassäng, 8 banor 
 

Tider :   Fredag  Pass 1 strykningar 14,00 insim 14,00 start 15,00 

  Lördag  Pass 2 strykningar 08,00 insim 08,00 start 09,00 

  Lördag  Pass 3 strykningar 14,00 insim 14,00 start 15,00 

  Söndag  Pass 4 strykningar 08,00 insim 08,00 start 09,00 

  Söndag Pass 5 strykningar 14,00 insim 14,00 start 15,00 
 

 

Klasser:  A Pojkar, Flickor 95 och äldre 

B Pojkar, Flickor 96 - 97 

C Pojkar, Flickor 98 - 99 

D Pojkar, Flickor 00 - 01 

E Pojkar, Flickor 02 och yngre 

F Pojkar, Flickor 98 och yngre 

G Pojkar, Flickor öppen klass 

 

  Åldersklasserna simmas gemensamt –  

  Uppdelning sker sedan i resultatlistan. 

  Yngre simmare får ersätta äldre simmare i lagkapperna. 
 

Startavgifter: Faktura skickas per brev till klubbarna. 

 

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

   

Strykningar: Kan göras på mailadress annika.jeffsell@hssim.com fram till torsdag 

5/7 kl. 12,00 därefter sker strykningarna på plats. 

 

mailto:annika.jeffsell@hssim.com


Tävlingsledare: Bosse Ekström, Landskrona 0730-65 63 65 

 

Tekniskt möte: Kl. 14,15 på fredagen. 

 

Boende/Mat: Information angående mat/logi till Landskronas kansli 0418- 196 15 

eller mailadress  

 

Övrigt: Hängande start kommer att ske! 
 

 

Info :  Lämnas på telefon 042 – 38 02 74 

  Tävlingsdagarna lämnas info på telefon 0708-97 04 46 

  Info kommer även att finnas på www.hssim.com 

       

Välkomna! 

 

Landskrona   Helsingborgs 

Simsällskap   Simsällskap 


