
 Inbjudan till regional SUC/JUC samt Para 
i Karlskrona den 28/8 -21 

 

KK Eskimå har i år nöjet att bjuda in till regional SUC/JUC samt Para tävling på Långö i Karlskrona. 

KLASSER OCH DISTANSER 

H/D 21 K1 200 m K1 Short track, 3400 m, 4 lyft K2 Mix 1000 +   
H/D 18 K1 200 m K1 Short track, 3400 m, 4 lyft K2 Mix 1000 +   
F/P 16 K1 200 m K1 Short track, 2550 m, 3 lyft K2 Mix 1000 +   
F/P 15 K1 200 m K1 Short track, 2550 m, 3 lyft K2 Mix 1000 +   
F/P 14 K1 200 m K1 Short track 2550 m, 3 lyft K2 Mix 1000 +   
F/P 13 K1 200 m K1 Short track 2550 m, 3 lyft K2 Mix 1000 +   
F/P 12 K1 200 m K1 Short track 1700 m, 2 lyft K2 Mix 1000 +   
F/P 11 K1 200 m K1 Short track 1700 m, 2 lyft K2 Mix 1000 +   
SULC H/D K1 200 m    
Para Öppen klass K1 200 m  K1 1000+   

 

ANMÄLAN  
Tävlingsanmälan görs via anmälningsportalen http://teamsite.prorok.se senast den 20/8  -21.  
Para anmäls i separat mail till anmalan.eskima@gmail.com 
 
PROGRAM / STARTLISTOR 
Kommer finnas tillgängliga på KK Eskimå hemsida kkeskima.se ca 3 dagar före tävlingen. 
Preliminär första start kl 10.00. För att undvika trängsel på badplatsen kommer tävlingen inledas med  
Shorttrack, därefter 200m och avsluta med K2 Mix. 
 
LAGLEDARTRÄFF 
Genomförs via teams på fredag 27/8 kl 20.00 
Anmäl deltagande till anmalan.eskima@gmail.com senast onsdag 25/8   för att erhålla länk till 
lagledarmötet. 
 
STARTAVGIFTER 
JUC/SULC K1 kortlopp samt K2, 150 kr/distans (K2 per båt) 
SUC/Para K1 kortlopp samt K2, 90 kr/distans (K2 per båt) 
Shorttrack 150 kr per deltagare i samtliga klasser. 
Startavgiften betalas i samband med anmälan till KK Eskimå bankgiro 5403-7197.  
Inbetalningen märks med startavgift och klubbnamn 
 
EFTERANMÄLAN 
Efteranmälan endast i mån av plats till dubbel startavgift fram till tävlingsdag.  
 
REGLER 
Tävlingen genomförs enligt Svenska Kanotförbundets tävlingsregler. 
 
SHORTTRACK 
Genomförs med varv på ca 850 m och strandlyft. 



Åldersgrupper 11-12 år får ha bärhjälp, där barnen bär i fören och styr farten. 
Denna grupp får även ha hjälp att hålla i vid isätt.  
 
K2 Mix 
Körs som varvlopp med varv på ca 475 m. 
Enskild anmälan går bra om respektive klubb inte får ihop ett par. Arrangören lottar par utifrån de 
som anmäler sig enskilt. 
 
Para 
K1 1000+ genomförs på samma korta varvbana som K2 Mix. 
 
LUNCH 
Lasagne,  95 kr / portion. (Vegetariska alternativ går också att beställa). 
Bokas genom mail till anmalan.eskima@gmail.com, ange klubb, antal portioner av varje sort samt 
eventuella allergier. Betalas i samband med anmälan på samma bankgiro som startavgiften. Endast 
förbokade portioner kommer gå att hämta. 
 
KIOSK 
Kommer finnas i anslutning till klubbhuset med enklare utbud. 
 
MEDGIVANDE 
Anmälan till tävling innebär medgivande till att namnuppgifter och klubb får registreras och 
publiceras i såväl tryckt som elektronisk media.  
 
FRÅGOR 
Frågor om tävlingen besvaras av Clas Nilsson, 0709-516297 eller via mail 
anmalan.eskima@gmail.com 
 
Varmt välkomna! 


