
 
 

Citadellsim 
Citadellbadet, Landskrona 

lördag 5/6 - söndag 6/6 
 

PASS GRENAR SAMLING INSIM START 

lördag     
1 1 – 13 07.15 07.15-08.00 09.00 

2 14 – 26 14.30 14.30-15.15 15.30 

söndag     
3 27 – 39 07.15 07.15-08.00 09.00 

4 40 – 52 14.30 14.30-15.15 15.30 

 
Ansvarig tränare lör:   Mikael Lindell 
      mikael.lindell@hajen.org 
      0709 - 96 49 85 
 
Ansvarig tränare sön:   Markus Olsson 
     markus.olsson@hajen.org 
     0709-741688 
      
Samling på badet enligt ovan. Kommer du senare måste du höra av dig till ansvarig 
tränare.(se ovan). 
 
Strykningar: Pass 1 senast fredag kl. 17.30, övriga pass strykningar senast ½ timme efter 
avslutat pass.  
 
Utomhustävling: håll dig varm och torr, vantar, mössa och parkas/regnkläder 
Glöm inte ta med mörka simglasögon, vattenflaska samt mellanmål. 
 
För mer info om tävlingen samt vad ni simmar finns på hemsidan under: 
www.hajen.org/tavlingssimma-med-hajen/tavlingsdax/ 
Vad ni simmar ser ni även på livetiming.se där tävlingen ligger uppe. Här uppdateras 
även reserver. 
 
 

Lycka till! 



Råd och Riktlinjer  

För att vi skall kunna genomför en så smittsäker simtävling som möjligt har vi tagit fram 
följande PM med råd/rekommendationer och riktlinjer som vi vill att samtliga deltagare skall 

känna till. PM:et gäller samtliga deltagare, (simmare, tränare och funktionärer), som kommer 
närvara på Citadellsim.  

 
Stanna hemma om du är sjuk. Undvik trängsel. Hålla avstånd. Begränsa din fysiska kontakt med 

andra. Visa hänsyn. Tvätta händerna. Använd handsprit (kommer finnas på vissa platser). 
Användande av munskydd är valfritt. Funktionärer kommer erbjudas munskydd som 

arrangören bistår med, övriga som önskar använda munskydd får ta med dessa själva. 
 

Vi kommer behöva ha restriktioner kring maxantal i omklädningsrummen, 
omklädningsrummen är endast till ombyte, dusch och toalettbesök, skåpen får ej användas. 

Kläder, skor mm tas med efter ombyte. Klubbtält rekommenderas att ha med, uppsätts på 
anvisade platser på gräsområde. 

 
Tävlingen är PUBLIKFRI. Endast simmare aktiva tränare och funktionärer är välkomna in på 

området. 
Övriga Råd och rekommendationer som gäller 

 
●Stanna hemma om du är sjuk, även med milda symtom på luftvägsinfektion, såsom tex 

snuva, halsont, hosta, feber mm. Detta gäller samtliga deltagare. 
●Deltagare som uppvisar och-/eller känner minsta symtom för covid-19 under tävlingen 

skall så snart det går lämna området, eller att ”isolera sig” till dess att man kan lämna 
området. 

●Tänk på att begränsa den fysiska kontakten med andra så mycket som möjligt, (undvik 
trängsel, håll avstånd, visa hänsyn). 

●Tvätta händerna, ofta, eller använd handsprit.  
●Simmarna skall endast befinna sig på ”startområdet” ca 15 min innan, detta för att 

minimera att många samlas på samma plats. 
●Efter målgång skall simmaren så snart som möjligt lämna start- /målområdet och hämta 

sina kläder på anvisade områden (kommer finnas 2 st sektioner, en för bana 1-4 och en för 
bana 5-8).  

●Endast tränare/Coach får vistas innanför kravallstaketet, dock på säkert avstånd från 
bandomaren. Inga simmare får befinna sig innanför kravallstaketet. 

●Varje simklubb blir tilldelad en plats på gräsområdet, där klubbtält sätts upp, och ombeds 
att hålla sig till detta område när man inte tävlar. 


