Bengtsfors BoIS kanotsektion fyller 10 år
och inbjuder till
Svenskt och Nordiskt mästerskap i Maraton
Deltävling nr 1 i Svenska ungdomscupen (SUC), Juniorcupen
(JUC), Seniorcupen och Veterancupen/Masterscupen
20-21 maj 2017
Tävlingsplats:

I sjön Bengtsbrohöljens norra del, vid högstadieskolan
Bengtsgården i Bengtsfors
RT 90, X:6550460. Y: 1294610

Starttid:

Lördag kl 9.00 samt Söndag kl 9.00

Lagledarmöte:

Kl. 08.00 båda tävlingsdagarna i skolans aula

Distanser:
F / P 12 ( -06 -05 och yngre SUC )
F / P 14 ( -04 -03 SUC )
F / P 16 ( -02 -01 SUC )
D / H 18 ( JUC )
D / H 21 ( JUC )
D / H 22
D / H 22
D / H Veteraner < 60
D / H Veteraner 65 <

Lördag
Söndag
K1 5 km
K1 11 km K2 11 km
K1 16 km K2 11 km
K1 21 km K2 16 km
K1 26 km K2 21 km
K1 26 km K2 21 km
C1 21 km C2 18 km
K1 18 km K2 16 km
K1 18 km K2 16 km

( 1 lyft )
( 2 lyft )
( 3/2 lyft )
( 4/3 lyft )
( 5/4 lyft)
( 5/4 lyft )
( 4 lyft )
( 4 lyft )
( 0 lyft )

(Ej SM/NM)
(Ej NM)

(Ej NM)

(D/H Veteraner från 27-34, därefter 5-årsintervaller, d v s 35-39 o s v till 75+)
Då SM och NM genomförs samtidigt kan svenska K2:or med kanotister från olika
klubbar anmäla sig och då endast delta i NM. Även ensamma kanotister kan anmäla
intresse för att delta i K2, så kan arrangören hjälpa till att matcha ihop svenska
besättningar som kan delta i NM.
Veteraner/Masters anger födelseår i anmälan så gör arrangören klassindelningar utifrån
anmälningarna.

“Short Track Marathon in memorial of Peter Jonsson”
På söndagen efter samtliga mästerskapsdistanser för vi traditionen från KK Eskimå vidare
och bjuder in till Short Track Marathon för följande klasser:
F/P
F/P
F/P
D/H
D/H
D/H

12 ( -06 -05 SUC )
14 ( -04 -03 SUC )
16 ( -02 -01 SUC )
18 ( JUC )
22
22

Dietz K2 mix-cup
K2 1250 m
Inga åldersbegränsningar – en dam och en herre från samma klubb
SULC

K1 5000 m

( 1 lyft )

Lyft
För tävlande i klass F / P 12 erbjuds bärhjälp (=en funktionär som håller i ena änden av
kanoten). För den som har medicinskt behov kan motsvarande bärhjälp även ges i
veteranklass (förhandsanmäls på anmälningsblanketten). Veteraner + 65 år lyfter ej, de får
tidstillägg istället.
Startavgifter
SM/NM/SUC/SULC
SM/NM/JUC
SM/NM 22, veteraner
Short Track Marathon/SUC
Short Track Marathon/JUC/22
Nelo K2 MIX-CUP

150 kr / kanot och distans
250 kr / kanot och distans
250 kr / kanot och distans
150 kr / kanot och distans
250 kr / kanot och distans
200 kr / kanot och distans

Anmälan
Tävlingsanmälan görs via ERTournament senast 7 maj, frågor om anmälningsförfarandet,
anmälan för utländska tävlande och eventuell övrig bokning: anders.thorn@telia.com
Självklart är alla, oavsett nationalitet, välkomna att anmäla sig även på de distanser
som inte är NM!
Efteranmälan
Efteranmälan emottages i mån av utrymme, dubbel avgift. anders.thorn@telia.com
Tidsprogram
Preliminär tidsplanering för helgen är enligt följande:
Lördag förmiddag
K1 Ungdom, junior samt SULC
Lördag eftermiddag
K1 Senior och masters samt Dietz K2 Mix cup
Söndag förmiddag
K2 Samtliga klasser
Söndag eftermiddag
”Short Track Marathon in memorial of Peter Jonsson”
Detaljerat tidsprogram och övrig information kommer att läggas ut på
www.idrottonline.se/BengtsforsBOIS-Kanot

Omklädning/dusch
I anslutning till skolans gymnastiksal
Logi/mat
Hårt underlag i gymnastik/skolsal finns att tillgå i anslutning till tävlingsplatsen. Boka gärna
vår ”ALL INCLUSIVE” d v s logi fredag - söndag inkl 2 frukost, 2 lunch 1 middag och 2
kvällsfika 650 kr. All mat och logi, kan även bokas separat, beställningsformulär för detta
kommer att finnas på vår hemsida. Begränsad plats för uppställning av husvagnar & tält finns
i anslutning till tävlingsplatsen.
Övrig logi
Hemgårdens hotell & vandrarhem
Bootshaus / Kajaklodge
First Hotel Bengtsfors (F d Hotell Dalia)
STF vandrarhem

www.silverlake.se
www.kajaklodge.se
www.firsthotels.se
www.stfturist.se

Kiosk/servering
Kiosk/servering med korv, mackor, kaffe m m kommer att finnas i anslutning till
tävlingsplatsen, alla beställda måltider serveras i skolans matsal.
Betalning
Startavgifter, logi, camping och mat betalas vid anmälan till BG 525-7589.
Övrigt
Förlorad nummerlapp debiteras med 250 kr. Deltagande sker på egen risk. Arrangören
frånsäger sig allt ansvar för person och egendomsskada. I och med anmälan tillåter
deltagarna att deras namn publiceras i såväl tryckt som elektroniskt media. Flytväst är
obligatorisk i samtliga klasser utom H/D 22.

Varmt välkomna till en fin kanothelg i Dalsland önskar Bengtsfors BoIS!
Bengtsfors BoIS reserverar sig för ev. felskrivningar och ändringar

