
Arrangør Vejledning
Organisatorisk

Der skal laves indbydelse med praktiske info til folk udefra
Produktion og revidering af startlister, 
Holdledermøde på dagen oftest 1 time før alle løb
Stævneleder (overordnet ansvarlig/styrende)
Bemanding til at styre bådnumre
Bemanding til tidstagning 
Bemanding til følgebåde
Bemanding til præmieoverrækkelse
Evt. forældreinddragelse
Evt. mad/kagebod
Evt. fotograf

Materiel

Megafon ved begge startsteder (evt. lydanlæg ved mål)
Følgebåde (motorbåde, kanoer og evt. ekstra følgekajakkker) 
Mulighed for at udskrive reviderede startlister til alle holdledere 
Telefon til tidstagning
Markering og kort over banerne (200m stafet/K2 + 1000m K1) Evt. 
ekstra stopure
Evt. jordspyd/afmærkning af samlingssted for stafet/K2-makkere
(f.eks. 1-8 så kan børnene gå derhen og finde deres makker)

Stævne for begyndere og Nye roere

 
PBC består af følgende obligatoriske løb:

U10 - Til og med det år hvori man fylder 10 år. 
U12 - Til og med det år hvori man fylder 12 år.
 U14 - Til og med det år hvori man fylder 14 år. 
U16 – Til og med det år hvori man er fyldt 16 år.
 
De fleste løb vil blive afholdt i i mix, medmindre at tilmeldingen 
er stor nok til at forløbe som både M/K løb

Arrangørklubben foretager holdsammensætningen ud fra 
deltagerlisten, så deltagerne er blandet på tværs af køn og 
klubber. Som udgangspunkt ror ingen sammen
med deltagere fra egen klub med mindre andet ikke kan gå op. 
Dette er valgt frem for at have faste hold for at fremme 
venskaber/netværk samt for at udfordre de deltagende børn 
lidt. Distancerne afhænger af forholdene i den gældende klub, 
men der opfordres til, at man så vidt muligt overholder 
ovenstående.
 
Løbsafvikling og rækkefølge

Under normale omstændigheder afvikles løbene med samlet 
start. Det vil sige uden
indledende løb og finaler. Hvis der tilmelder sig mange roere til 
et stævne, er der smart at afvikle løbene i heats hvor der ros på 
tid og derfor ingen finale. Arrangørklubben
kan også vælge at indsætte nogle af de ovennævnte tilvalgsløb 
for at fylde tiden eller
bare få nogle anderledes, sjove, publikumsvenlige aktiviteter på 
programmet. Vi anbefaler følgende rækkefølge, men det er helt 
op til arrangørerne:
U10 stafet, U12 stafet, U14 stafet
Pause hvor der mulighed for at øve K2
U10 K2, U12 K2, U14 K2
Frokostpause
U10 2000m, U12 2000m, U14 2000m,
Medaljeoverrækkelse
Der opfordres til, at alle deler K2’ere og at arrangørerne lægger 
alle deres K2’ere til rådighed. Det er op til arrangørerne at 
bestemme om de vil have de deltagende klubber til at melde 
hvor mange K2’ere de tager med.
 
 

Invitation, tilmelding, løbslister og resultater

DKF laver en overordnet invitation til PaddleBattle Cup, og 
arrangørerne laver en invitation til det specifikke stævne senest 2 
uger inden stævnet med program, tidspunkter, mulighed for køb af 
mad etc., som DKF kan lægge på kalenderen. DKF tager imod 
tilmeldingerne til de enkelte stævner og sender videre til 
arrangørerne, som laver startlister og sender til deltager – afbud sker 
til arrangørerne. Tilmeldingsfristen er onsdag op til stævnet. 
Arrangørerne skal senest 3 dage efter afholdelse af stævnet 
fremsende resultater til DKF. 
Så sørger DKF for at videregive det til de tilmeldte klubber via mail og 
hjemmesiden.
 
Bådtyper og numre

PaddleBattle Cup følger DKF’s regler ang. bådtyper for sprint - K2: 
valgfrit kap- eller turbåd. Det er den enkelte klub og holdleders 
ansvar, at sørge for at disse regler overholdes! Som udgangspunkt er 
alle både tilladte.
 
Sikkerhed

Alle skal bære rednings/svømmevest.
 
Mindste deltagerantal

DKF har besluttet at der som minimum skal være følgende antal 
deltagere for at afvikle en afdeling af PBC:

Mindst 3 deltagende klubber
Mindst 20 deltagere

I helt særlige tilfælde kan der dispenseres fra dette.
 
Præmier

Der er et PaddleBattle Cup armbånd til samtlige deltagere, samt 
medaljer til nr. 1, 2 og 3 i hvert af obligatoriske løb.
 
Pris

Deltagerne skal betale 40 kr. pr. næse pr. stævne. Arrangørklubben 
får 1.000kr fra DKF til at dække klubbens udgifter på dagen.
Klubberne har pengene med til holdledermødet og ellers 
efterfakturerer DKF dem.
Arrangørklubberne behøver ikke betale for deres deltagereHjælp og Rådgivning fås 

hos :
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