Övrig tävlingsinformation
Lagledarträff : I klubbhuset Lördag 27/8 kl. 09.00 för både slalom och störtlopp.
med kaffe.Klasser: K1, C1, C2, Dam, Herr, 14, 16, 18, seniorer, veteraner, lag; dam
och herr. Det är ok att starta i både K1, C1 och C2. Arrangören förbehåller sig rätten att poola ihop klasser enligt slalomkommitténs tidigare fastslagna principer,
så att så många och unga klasser som möjligt är kompletta.
Anmälningsavgifter: Lag och individuellt: 80 kr för ungdomar. 130 kr för juniorer
och seniorer. De som deltar i tre klasser har 50 % anmälningsavgift på en start.
De som deltar på minst två slalomklasser har 50 % på störtlopp.

SM 2011
Slalom & Störtlopp
27 - 28 augusti, Lissfors
( R a n k i n g t äv l i n g 4 )

Anmälningsavgifter skall vara betalda före start. Om anmälningsavgifter ej är
inregistrerade på klubbens bankgiro senast 20/9 fordras kontant betalning för att
få sin nummerlapp. Bankgiro: 235-4017
Anmälan: Senast 21 augusti. Anmälningar efter detta kan nekas och accepteras
endast mot dubbel anmälningsavgift. Anmäl till: info@falukanotklubb.se.

Välkommen!

Glöm inte att delta på...

Falumästerskapen
Slalom sprint - störtlopp sprint - slalom
1-2 oktober

Sundbornsloppet störtlopp 2011
15 oktober
Sundborn - Hosjöholmen

Mer info på www.falukanotklubb.se

www.falukanotklubb.se

SM i Slalom & Störtlopp 2011

Program

Hjärtligt välkommen till Lissfors och SM 2011!

Lördag 27 augusti

Vi vill göra slalom och störtlopp tillgängligt för fler och ser fram emot ett SM
med många deltagare! Banläggningen blir lätt, så fler även kan tävla i C1 och C2.
Naturligtvis är det fri träning för alla.
Slalom körs i två omgångar med coachernas och ledarnas tävling först. De tävlar
på samma bana och resultaten räknas in i SM till de klasser där de hör hemma.
På så vis hoppas vi att flertalet funktionärer och föräldrar som annars inte hinner
vara med, också kan tävla och njuta.

Slalom

Individuellt + lag (ett lagåk)
Coachtävling
Första åk kl. 10.00
Andra åk kl. 11.00

Störtlopp blir nedför slalombanan i Lissfors! med ett åk per tävlande. Starten är
långt upp i kanalen och mål efter slalombanan. En bana alla kan tävla på! Lagåk
blir det också.

Huvudtävling
Första åk kl. 13.00
Andra åk kl. 15.00
Lagåk kl. 17.00

Vi välkomna paddlare som annars inte sysslar med slalom. Det finns både slalom
och störtloppskanoter att låna.

Prisutdelning kl. 19.00 i klubbhuset, Lissfors.
Medtag paraduniform och mat. Stanna länge.

Bo-Marcus Lidström
Ordförande i Falu Kanotklubb

Söndag 28 augusti

Nationellt centrum för kanotslalom, Falun
I Falun finns ett träningscentrum kring Falu Kanotklubb. Anläggningen blir bättre för
varje år. Vi har nu 50 portar i fors och det finns strålkastare så att man träna sena kvällar. I
klubbhuset finns kök, gym, dusch och bastu, och bra torkrum för paddelkläder. Dessutom
gott om bra utrustning att låna.
Viktigast av allt är nog den samlade kunskap som finns genom alla aktiva och tränare.
I Falun finns flera av Sveriges bästa slalompaddlare för att elitsatsa. Ofta parallellt med
högskolestudier.
Vi vill gärna stödja andra klubbar som välkomnas för träning, utbildning och coachning,
året runt! Tillsammans skapar vi resurser för att varje år kunna träna allt fler, allt mer, med
bättre kvalitet. Vårt mål att vara ett träningscentrum högsta klass i alla aspekter.
Välkommen till oss! För en dag eller gärna en vecka. Ta sedan hem era nyvunna kunskaper och bygg upp en klubb och träningsscentrum ni också! Se www.falukanotklubb.se för
info.

Störtlopp

Individuellt (ett åk) + lagåk
Första startomgång (Coach) kl. 09.00
Andra startomgång kl. 10.00
Tredje startomgång kl. 10.45
Lagåk kl. 12.00
Prisutdelning kl. 13.00
Forsmästarpris för kombi
slalom + störtlopp

F

