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i samarbete med  
Höganäs Kultur & Fritidsförvaltning 

  

 
 

INBJUDER 
till 

Höganäs Swim Meet 2018 
 

6 – 7 januari 2018 
Årets första tävling!! 

Även i år 50-sträckor alla simsätt, öppen klass. 
Välkommen till vår snabba bassäng. 
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Åldersklasser:  16år & ä, 14/15år, 12/13år, 11år & y. 
 
Bassängen: Nya bassängen, 6 banor, 25 meter och eltidtagning.  

In- & av-sim sker även i ”den gamla 25:an” anvisade banor! 
 .  
Anmälan:   Anmälan senast 20 december!  Anmälan (Grodan) skickas till 

tavling@hoganassimsallskap.se eller görs på www.octostatistik.com 
 
Grenfil finns att hämta på vår hemsida, eller på Livetiming. 

 
Tävlingsledare:  Ulrika Andersson 
 
Strykningar:  Strykningslistor och lagkappsupställningar skall lämnas i  

sekretariatet senast en timme före resp. tävlingspass start. 
Sen strykning debiteras med 200 kr/strykningstillfälle och varje tom 
bana(DNS) debiteras med 100kr/simmare 

 
Anmälningsavgifter:  55 kr per individuell start samt 75 kr per lagkappslag. 

HSS fakturerar anmälningsavgifterna till anmälda klubbar efter 
tävlingens slut.  

  
Startlistor:  Finns på vår hemsida & Livetiming from V1751. Skickas även på mail till 

anmälda klubbar.  
 
Resultatlistor:  Läggs in löpande på Livetiming. Skickas även på mail efter tävlingens 

slut 
 
Öppna klasser: 50-sträckor alla 4 simsätten. Öppen klass för damer resp. herrar. 

Resultaten redovisas i de ordinarie åldersklasserna 
 
Grenpriser: Medaljer delas ut till de 3 främsta i varje gren 
 
Premier: Premier, sponsrade av Roseto AB(JAKED) & Lane4, delas ut till de 2 

främsta tjejer & killar i resp. åldersklass, beräknat på sammanlagd FINA-
poäng, från de 5 bästa individuella grenarna. 
Premieutdelning (presentkort) sker efter gren 46(11år & y) och efter 
gren 58 för övriga klasser. 

 
Antalet heat:  För att kunna göra en snabb och intressant tävling förbehåller vi oss att 

begränsa antalet heat i grenarna.  
 
Lunch: Vi kommer att servera god hemlagad mat båda dagarna 

Priset är 75 kr per portion, inkl. dryck 
Beställ via e-post lunch@hoganassimsallskap.se, senast 2 januari (det 
finns begränsat med platser). Ange ev matallergier. Vi fakturerar.
   

 
 
Övernattning:  Vi kan eventuellt ordna övernattning (hårdförläggning) i närliggande 

lokaler/gympasal. Pris 100 kr/natt & person inklusive frukost!! 

mailto:tavling@hoganassimsallskap.se
http://www.octostatistik.com/
http://www.hoganassimsallskap.se/egna-arrangemang/hoganas-swim-meet/
http://livetiming.se/
http://www.hoganassimsallskap.se/egna-arrangemang/hoganas-swim-meet/
http://livetiming.se/
mailto:lunch@hoganassimsallskap.se
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E-post: sova@hoganassimsallskap.se . Först till kvarn gäller. Vi 
fakturerar.  

 
Försäljning:  Förtäring: dryck, mackor, korv, toast, bullar, godis, mm  

Simkläder, glasögon mm: Tävlingsdräkter mm från italienska JAKED, 
samt en del Lane4-produkter, kommer att säljas till förmånliga priser.  
Vid frågor ang. simutrustning kontakta  pelle@hoganassimsallskap.se, 
0708-321223. Du kan betala med kort, SWISH, eller vi fakturerar!! 

 
Kontakt/frågor:  Via e-post till tavling@hoganassimsallskap.se eller telefon till Pelle 

Schollin 0708/321223. 
 
Övrigt:  Tag med lås till skåpen i omklädningsrummen. Dela gärna skåp med 

”dina kompisar” 
 Ni kommer väl ihåg HSS berömda tränarfika ”sillatårta” 
Grenordning: 

 
 
Varmt välkomna hälsar 
Höganäs Simsällskap 

sova@hoganassimsallskap.se
mailto:pelle@hoganassimsallskap.se
file:///C:/Users/pscholli/Music/Documents/HSS/Vårsimiaden%202011/tavling@hoganassimsallskap.se

