Falu kanotklubb inbjuder till

Kanotslalom- &
Störtloppstävling
18-19 maj 2013
Hosjöholmen i Falun
Välkommen till en intensiv paddlingshelg!
Vi vill göra kanotsporten lättillgänglig för alla!
Hoppas att du uppskattar vårt arrangemang med
slalom och störtlopp i en lagom och säker fors.
Banorna blir lätta men med några knepigheter och
naturligtvis är det fri träning så du får paddla så
mycket det bara går!
Vi välkomnar särskilt barn, ungdomar, nybörjare
och paddlare som annars inte sysslar med
kanotslalom och störtlopp. Falu kanotklubb kan
låna ut både störtlopps- och slalomkanoter. Deltar
gör många av landets bästa forspaddlare, så ni får
se när det går riktigt fort!
Programmet är planerat för att du förhoppningsvis
får maximalt utbyte av helgen. I vår strävan att
förbättra, mottas gärna hjälp med funktionärer och
förslag.
/Bo-Marcus Lidström
Ordförande i Falu Kanotklubb

Tävlingsprogram

Andra evenemang

Fri träning i banan fram till start och vid lunchen.

Lördag 18 maj - Slalom
K1: första åk kl 10 - andra åk kl 11.30
C1: första åk kl 15 – andra åk kl 16.30

Scandinavian Outdoor Games
31 maj-1 juni 2013 i Falun
Slalomsprint och kajakcross på Faluån

Prisutdelning K1 och C1 vid kl 18.

Söndag 19 maj - Slalom & Störtlopp
C2: första åk kl 9 – andra åk kl 10
Lagåk (ett åk): kl 11.30
Störtlopp (ett åk): kl 14 och kl 14.40
Två startomgångar i störtlopp ger möjlighet att
låna utrustning. Banan sker i forsen i Hosjöholmen
och består av ett åk på ca 50 sekunder.
Lagledarträff - I klubbhuset lördag 18/5 kl 9.00
för samtliga tävlingar. Klasser: dam och herr i K1,
C1, C2. Kategorier: 12, 14, 16, 18, senior, lag.
Det går bra att starta i både K1 och C-klass.
Anmälan - Senast 13 maj till
info@falukanotklubb.se. Efteranmälningar
accepteras endast mot kontant och dubbel avgift.

SM i Kanotslalom & Störtlopp
28-29 september 2013 i Hosjöholmen
Öppet för alla! Ny som satsande paddlare.

Sundbornsloppet
Lördag 12 oktober 2013
6,5 km från Sundborn till Hosjöholmen
Öppet för alla! Störtlopp och öppen klass.
Läs mer på falukanotklubb.se.
Tips & tricks för kanotslalom, inbjudningar
och resultat finner du även på kanotslalom.se

Anmälningsavgift - 80 kr för barn/ungdomar i lag
och individuellt - 130 kr för juniorer och seniorer.
Avgifter betalas i samband med anmälan på Falu
Kanotklubbs bankgiro 235-4017.
Kontakt - Soizick Lidström 073-22 22 654
Falu kanotklubb - Holmvägen 2 - 79147 Falun
Övernattning - finns i klubbhuset för 100 kr/natt.
Fler möjligheter finns på visitsodradalarna.se.

Välkommen!

