
VS20 Lolland-Falster



Dansk Kano og Kajak Forbund, Nakskov Roklub og Vandsport20 har fornøjelsen at indbyde til Åbne DM
Ocean Race 2022, lørdag den 13 august for havkajak og surf-ski med minimum IPP2 færdighed, samt DM
for Turbåde og SUP søndag den 14 august.

Tilmelding til de Åbne Danske Mesterskaber Ocean Race – samt Turbåd
skal ske på DKF’s tilmeldingsblanketter,

der kan downloades HER
og sendes elektronisk til tilmelding@kano-kajak.dk

Skemaet er desuden at finde på sidste side i denne invitation.
Sidste frist for tilmelding & betaling er d. 7 august 2022.

Tilmeldingsgebyr:

Kr. 300,- pr. stævnedeltager for Surf-ski og Havkajak
Kr. 200,- pr. stævnedeltager for Turbåd og SUP board.
Startafgiften indbetales i Nordea konto 0712 – 9023534247 samtidigt med anmeldelsen og senest den 7. august
2022.

Der udskrives løb i Flg. Klasser:

Kvinder – mænd samt MIX senior – åben klasse

DM discipliner:

K1 Surf-ski -  K1 Havkajak samt S1 SUP

K2 Surf-ski

K1 og K2 Turbåd

Derudover vil stævnearrangørerne præmiere de bedste roere i U18 – U23 samt +35 og over +50 i Surf ski.

I Havkajak U18 – U23 samt alle masterklasser. I Turbåd og SUP U16 – U18 – U23 samt alle masterklasser.

Parkering og bådopbevaring:

Sker ved Nakskov Roklub

Toilet og bad:

Der vil være adgang til toilet og badefacilliter i Nakskov Roklub

Nakskov Roklub
Skibsværftsvej 2

4900 Nakskov

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DfLXg_BPdbtv0HPNeBGaEsng4Yia8b6y/edit?usp=sharing&ouid=105852802813520121262&rtpof=true&sd=trueDcS1ZTFk/view?usp=sharing
mailto:tilmelding@kano-kajak.dk


Boder/forplejning

Efter løbet vil der være vand, kaffe og mad til alle deltager ved Nakskov Roklub

Det er indregnet i start prisen.

For alle tilskuer og ikke tilmeldte til løbet kan det samme købes.

Program:

Program udsendes til tilmeldte klubber via e-mail umiddelbart efter tilmeldingsfristen.

Ligeledes kan program og resultater følges på www.youpaddle.org

Ocean Race:

Information lørdag den 13/8 – kl. 8.30 og start kl. 10.00 i Kramnitze Havn

Turbåd og SUP

Information søndag den 14/8 – kl. 8.30 og start K1 turbåd kl. 9.30 – Start K2 kl. 15.00

SUP start kl. 12.30 og kl. 14.00

Fra Nakskov Roklub.

Banen for Surf Ski:

Banen bliver ca. 22 km for Surf Ski og 15km for Havkajak. Ruten er udlagt som Down-Wind i Østersøen langs Lolland med

start ved Albuen-Kramnitze ved vestenvind.

Udslusning/kontrol:

Isætning til start sker ved og alle startende både skal være igennem udslusning senest 10 min før start.

Sikkerhed/udstyr:

Der stilles ikke krav om særligt sikkerhedsudstyr – andet end at der skal bæres redningsvest og LEACH under løbet.

Såfremt løbet kan følges via Tracking – medbringes mobiltelefon.

Banen for Turbåd og SUP

Udlagt i Nakskov Fjord for Turbåd 19 km og SUP 3 km.

Spørgsmål om arrangementet kan rettes til:

Stævneleder: Finn Larsen telefon: 2246 155 eller e-mail: finn.l.kajak@gmail.com

Spørgsmål om tilmelding og løsbsafvikling:

Chefdommer:  Gert Heglund, telefon: 5282 5286eller e-mail: gheglund@gmail.com

Vi ser frem til spændende dag i ædel kappestrid og godt kammeratskab.

Med venlig hilsen

Nakskov Roklub og Vandsport20

Dansk kano og kajak forbund.

http://www.youpaddle.org

