Skellefteåtävlingen – info och anmälan
Helgen 14-15 augusti är det dags för de klassiska tävlingarna i Skellefteå - Boliden Silver Cup samt
Älvsloppet.
Skellefteå Kanotklubb bjuder in till tävlingar helgen 14-15 augusti! En mycket lämplig tävling för
nybörjare och mer rutinerade kanotister.
Vi tränar på som vanligt inför tävlingarna, passa gärna på att fråga tränarna om ni är osäkra på nåt!
Boende
Vi har fått klartecken att bo på dagiset. Vi tror dock inte att kunna inkvartera samtliga tävlande, det
blir för trångt med tanke på corona. Vi kommer att prioritera ungdomsgruppen/junior/senior och
syskon till dessa om det finns plats.
Medtag egen madrass, kudde, täcke och lakan eller sovsäck.
Som alternativt boende rekommenderar vi (trevligt att bo tillsammans);
- Scandic Skellefteå
- Skellefteå Camping
- Det går att tälta, ställa upp husvagn/husbil med eller utan el vid tävlingsområdet. Detta
bokas isf i samband med anmälan.
Mat
Skellefteå kommer att sälja lunch 85 kr/måltid. Förhandsbokning av mat, uppge i anmälan om ni
önskar lunch och för hur många personer. Maten betalas på plats. Annars funkar medhavd
pastasallad eller liknande.
Middag på lördag samt frukost på söndag fixar LKK för alla tävlande samt ledare (och de vuxna som
bor med tävlande på dagiset). Gunnars Kök sponsrar middagen. Byggutrustning Luleå AB sponsrar
med frukost och mellanmål i tältet om vi handlar på Sörbyhallen.
Egenavgift
Alla deltagare kommer att faktureras en egenavgift. 200 kr för er som löser boende själv samt 250 kr
för er som bor på dagiset.
Tävlingarna
Vi kommer att köra K1, K2 och K4 och försöka göra vårt bästa i alla lopp.
Barn upp till H/D12 paddlar 100 m och 200 m. Ungdomar H/D14 och äldre paddlar 200 m och 500 m.
Preliminär start är kl 11 på lördag.
Söndagens älvslopp är 5,5 km för barn och ungdomar upp till H/D14 samt 12 km för H/D16 och äldre
i svag medström, vilket gör den lätt att paddla. Preliminär start är kl 10. Motionsklass genomförs på
båda distanserna, så även föräldrar kan vara med.
Länk till mer information om tävlingen.
Transport
Transport löser var och en själv. Tävlingsplatsen är Kanotudden, Ursviken 12 km öster om centrala
Skellefteå. Se bifogad länk för vägbeskrivning.
Alla ska vara på plats senast kl 9.30 på tävlingsområdet. Då packar vi ner kajakerna och ställer i
ordning tältet. OBS att taket ska alltid vara på tältet, även i packväskan, ta inte bort taket bara
väggarna.

Packning
Vi packar alla kajaker på fredag kl.17.00. Vi kommer att fylla det stora släpet och lär behöva använda
även det lilla om vi inte kan fylla olika biltak. Kanoterna transporteras på klubbens släp efter egna
bilar. Vi behöver 2 chaufförer. Lilla släpet (DEZ521) totalvikt är 750 kg och stora släpet (FKP142)
totalvikt är 900 kg. Vi behöver 2 föräldrar som kan dra ner släpen. De som drar släpen får 18,5 kr/mil
i ersättning.
Se till att ni märker paddlar o flytvästar med tejp eller namnlapp. Det kan vara så att det inte räcker
dela isf kille-tjej.
Efter lördagens lopp packar vi kajakerna på släpet så att vi kan dra upp dem till startplatserna.
Direkt efter Älvsloppet på söndagen så packar vi igen och kuskar hemåt. Alla samlas på klubben
hemma i Luleå och hjälper till att lasta av alla kajaker.
Vädret & Kläder
Kolla prognosen innan och ta med kläder efter väder. Keps/solbrillor kan vara nice att ha när man är
ute en hel dag. Tävlande behöver flera ombyten.
Tider
Första start är beräknad till kl.11.00 på lördagen. Vi siktar på att vara på plats ca 09.30 för avlastning,
uppvärmning och sen race.
På söndagen går starten i Älvsloppet kl.10.00.
Prisutdelning
Prisutdelning för alla klasser är på söndag em ca kl 12.30, det kan bli en anpassad ceremoni map
corona.
Luleå Kajakklubbs facebook-grupp
Skulle det finnas behov av information under helgen använder vi oss av klubbens facebook-grupp, gå
gärna med där om ni ej redan gjort det: https://www.facebook.com/groups/237021196340145
Tips
Ta med campingstol eller picknickfilt, kikare och heja på alla barn!
Vi behöver hjälp med
- 2 föräldrar som kan köra ner släpen
- 1 förälder som kan handla frukost i Sörbyhallen
- föräldrar som har plats för frukosten i bilen
- 4 föräldrar som ställer upp tältet
- 1 förälder som hjälper Gunnar att ställa fram middagen
- 3 föräldrar som städar undan efter middagen
- 2-3 föräldrar som bor med barnen på dagiset
- 3 föräldrar som ställer i ordning frukosten
Ansvariga
•
•

Ansvarig Skellefteå, Anna Keisu 070-6936246 och Sofia Björnfot 070-5269579
Lagledare Skellefteå, Elina Linerudt.

Anmälan
Sista anmälningsdag fredag 5 augusti via följande länk: Anmälan, Skellefteå

