
 

General 

 

PM 

LÖDDE CUP 2021 
 

 

OBS!  

På grund av stort deltagarantal har tävlingstiderna förändrats! 
 
Publik Tävlingen kommer att genomföras utan publik, bland annat på 

grund av det stora deltagarantalet. 

 

Funktionärer I pauserna serveras fika i klubbstugan. Simklubben Lödde tar 

gärna hjälp av funktionärer från andra klubbar. Alla externa 

funktionärer erhåller 2 stycken trisslotter per pass de ställer 

upp, en fantastisk funktionärsfika samt bra gemenskap! 
 

Tävlingstider Lördagen den 9 oktober 2021 

Pass 1 Insim kl 08.00 Start kl 09.00 

Pass 2 Insim kl 14.30 Start kl 15.30 

 

 Söndagen den 10 oktober 2021 

Pass 3 Insim kl 08.00 Start kl 09.00 

Pass 4 Insim kl 14.00 Start kl 15.00 

 

Passens längd Det har varit ett otroligt stort intresse för Lödde Cup detta år. 

Tävlingspassen beräknas ta: 

 Lör FM 4:30 

 Lör EM 3:30 

 Sön FM 3:30 

 Sön EM 2:45 

 

Kontaktperson André Berg 0733 – 36 31 84 

 Björn Wergeland 0706 - 11 32 13  

 tavling@sklodde.se 

 

Ledarmöte Kommer att hållas i korridoren utanför omklädningsrummen 

klockan 08.15 på lördagen. En ledare från varje klubb skall 

närvara. 

 

Omklädning Tag med hänglås till skåpen i omklädningsrummen 

 

Starter Hängande starter i alla grenar. 

 

Försäljning Vi kommer att ha kiosk öppen! 

 Freker kommer vara på plats under lördagen! 

 Head kommer vara på plats under hela helgen! 
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Priser Under lördagen kommer samtliga deltagande simmare erhålla en  

medalj. På grund av det höga deltagarantalet kommer vi inte ha en 

gemensam medaljutdelning utan den får ske inom respektive 

klubb. 

 

Under söndagen kommer vi genomföra prisutdelningar för de 3 

första i varje åldersklass och gren. Prisutdelningen kommer vi att 

genomföra i samband med paus och passets avslut. 

 

 

Parkering Det pågår en del byggnationer runt simhallen i Löddeköpinge, så 

antalet parkeringsplatse är något begränsat.  

 

Lagkapper Det är okej med yngre simmare i äldre åldersklasser i 

lagkappen.  

 

 

Strykningar Strykningar för pass 1 skall meddelas senast fredagen den 8  

oktober kl 20.00 till tavling@sklodde.se. Strykningar hanteras 

med fördel i LiveTiming appen för klubbar.  

 

 Strykningar till övriga pass ska ske senast 15 minuter efter att 

föregående pass avslutats. 

 

 Om en strykning meddelas i tid kommer arrangören inte ta ut 

någon startavgift för denna simmare. 

 

 Meddela gärna sekretariatet om ni inte har några strykningar. 
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