
Inbjudan  
Swim For Life 

2020 
Årets anpassade upplaga av Swim For Life är endast avsedd för inbjudna klubbar. 

Respektive simklubb har erhållit egen inbjudan.  

22-23 Augusti 
Börja hösten ute på  

Citadellbadet  

  



 
 

Swim For Life 

Välkomna till en utomhustävling i vår snabba 50:a. 
Efter många inställda tävlingar har vi tillsammans med Polis och Miljöförvaltningen 
kommit fram till en tävling och en tävlingsform som känns säker även detta år. 
Mycket av ansvaret för allas säkerhet ligger hos varje deltagare. 
Tävlingsformen ser ut såhär. Tjejerna simmar på lördagen och killarna på 
söndagen. 
Varje klubb får inte vara större än 50 simmare/dag inkl tränare.  
Inga föräldrar eller publik får finnas inne på området. Allt streamas på Superlive. 
Läktaren kommer att delas i sektioner med ett säkerhetsavstånd på ca 1,5m. 
En sektion / klubb på läktaren. Det kommer även finnas plats längs planket. 
Ni får även en anvisad toalett och omklädningsrummen kan delas med enstaka 
klubbar. 
Vi ser gärna att man duschar utomhus vid hoppbassängen och byter om i 
klubbtältet. 
Vi har kommit överens med Polis och Miljöförvaltningen att varje klubb är en egen 
sektor. Och därför skall alla klubbar hålla sig så mycket som möjligt för sig själva. 
Vi ska hålla så mycket avstånd som möjligt och inte blanda oss klubbvis. 
Ingen prisutdelning kommer att hållas. 
Vi förutsätter att alla följer FHM rekommendationer om att vara helt symptomfri. 
 
Tilldelning av banor för insim kan ske. Mer info i PM. 
Enklare kiosk kommer att finnas. 
Inget lunch kommer att erbjudas till försäljning.  Men fritt att äta medhavd mat på 
utställda bord. 
Det går bra att heja från läktaren. Tränarna får gå så nära dom behöver men 
simmarna bör hålla bra avstånd, även om klubbandan blir stor. 
Vi kommer att sätta staket så att det är så stor plats mellan staket och bandomare 
som möjligt. Vi måste tillsammans tänka och respektera varandra. 
Om vi behöver göra ändringar eller tillägg så mailar vi ut ändringen skyndsamt till 
den som gjort anmälan i tempus. 
Vi reserverar oss för att det kan komma nya direktiv från myndigheter eller andra 
omständigheter som gör att vi måste göra ändringar. 
I dagsläget så har vi grönt ljus från både polis och kommun. 
 

Ledarmöte: 15 min innan insim på varje pass. För att hålla en bra kommunikation. 
 

Funktionärer: Samlas 30 min innan passet.  
Tider: Lördag: Damer 

Pass 1 Insim 07:45 08:45 Start 09:00  
Pass 2 Insim 13:45 14:45 Start 15:00 

 
Söndag: Herrar 
Pass 3 Insim 07:45 08:45 Start 09:00 
Pass 4 Insim 13:45-14:45 Start 15:00 

 



 
Åldersklasser: Simmas tids seedat, resultatlistan delas i åldersklasser. 
 
Anmälan: Sker via tempus. Senaste anmälan 11 Augusti 
 
Startavgift: Individuell 65:- Efteranmälan i mån av plats, 100:- 
 
Strykningar: Göres via http://app.livetiming.se/  Senast fredag 19:00 samt 30 min efter  

sista ordinarie målgång. 
 Inloggning till (app) mailas ut efter sista anmälningsdag. 
 
Extralopp:I mån av tid i slutet av varje pass. Max 2st 200m 
 
Heatbegräns: Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet heat. Eller göra grenförändringar. 
 
Startlistor:Publiceras på Livetiming 15 Augusti 
 
Mat: Finns ej för beställning. 
 
Information: All information kommer att publiceras i Arkivet på Livetiming 
 
Resultat: Finns på Livetiming. Inga listor kommer att anslås för att minska trängsel. 
 

Frågor: LANDSKRONA SIMSÄLLSKAP BOX 117 261 22 LANDSKRONA TEL:  
 Alexander 0736 257166 Eva 0708 772797 Isabella: 0739 813383 
 Email: tavlingskommitten.ls@gmail.com www.landskronasimsallskap.nu 

 

Grenordning 
A Pojkar/Flickor 17 år & äldre 
B Pojkar/Flickor 15-16 år 
C Pojkar/Flickor 13-14 år 
D Pojkar/Flickor 11-12 år 
E Pojkar/Flickor 10 år yngre 
F Pojkar/Flickor Öppen 

 
 

Pass 1 & 3 Åldersklass  Pass2 & 4 Åldersklass 

200 rygg A B C  200 bröst A B C 

50 fritt A B C D E  50 Rygg A B C D E 

1500 fritt F  800 fritt F 

100 fjäril A B C D  100 bröst A B C D 

200 medley A B C   400 Medley A B C 

50 bröst A B C D E  50 fjäril A B C D 

400 fritt A B C  100 rygg A B C D 

200 fritt A B C D  200 fjäril A B C  

   100 fritt A B C D E 
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