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Svenska Mästerskapen i Kanot Maraton 

med Svenska Ungdomscupen, NELO K2 mix cup 

och Short Track Marathon samt SSRS (SUP) 

deltävling. 
 
Kajakklubben Eskimå inbjuder till Svenska mästerskapen i kanotmaraton, Svenska 

ungdomscuppen, Nelo K2 mix cup samt Short Track Marathon fredag, lördag och söndag 5-7 

augusti 2016. Deltävling I SSRS (SUP) sker på lördagen. 

 

OBS: Short Track loppet går endast i K1 på lördagen och är öppet för alla länder för 

seniorklasserna (D/H22) och i SUC/JUC klasserna för nationella startande. Seniorer och 

SUC/JUC kommer köras i de gällande klasserna och här anmälan enligt ordinarie 

anmälningsförhållanden.  
 

Anmälningar 

Kan enbart göras via hemsidan för ERTournament för SM och SUC distanserna + Short Track 

Marathon för Svenska deltagare: http://teamsite.prorok.se 

 

OBS: För Short Track Marathon för utländska paddlare görs anmälan via KK Eskimås hemsida 

eller via mail till tävlingsledningen. 

 

Anmälan skall vara registrerad senast 2016-07-25 
 

Boende 

Scandic hotell - http://www.scandichotels.se/Karlskrona 

Dragsö Camping - www.dragso.se 

 

OBS: Använd koden ”Kanotmaraton” vid bokning för bästa pris under SM. 

 
Buss till centrum eller Långö 

Med buss 
Blekingetrafiken, buss nummer 8. 
 
 

Karlskrona info 

Karlskrona turistbyrå: http://www.visitkarlskrona.se/sv  

Mer info om vad man kan hitta på i Karlskrona finns att läsa här. 

 

http://teamsite.prorok.se/
http://teamsite.prorok.se/
http://www.scandichotels.se/Karlskrona
http://www.dragso.se/
http://blekingetrafiken.se/
http://www.visitkarlskrona.se/sv


                                                              
Efteranmälan 

För anmälningar som kommer in efter 2010-07-25 kommer dubbla anmälningsavgifter tas ut. 

Dessa anmälningar tas endast emot i mån av plats. I SM- och RM-klasser tas efteranmälningar 

emot på lagledarträffen i mån av plats och utan att störa för andra anmälda. 

 
 

Första start 

Fredag kl.14:00, lördag kl.10:00 och söndag kl.10:00.  

NELO K2 mix cup startar ca kl.17:00 på lördagen. 

 
 

Klasser och sträckor 

Fredag 

Klass Distans Lyft 

K2 - Seniorer Herrar - H22 17,5 km 5 st 

K2 - Seniorer Damer - D22 14 km 4 st 

K2 - Masters H/D 27-(ej lyft över 60) 14 km 4 st 

K2 - Juniorer Herrar - H18 14 km 4 st 

K2 - Juniorer Damer - D18 14 km 4 st 

K2 - Äldre ungdom Pojkar 00-01 10,5 km 3 st 

K2 - Äldre ungdom Flickor 00-01 10,5 km 3 st 

K2 - Yngre ungdom Pojkar 02-03 7 km 2 st 

K2 - Yngre ungdom Flickor 02-03 7 km 2 st 

 

Lördag 
Klass Distans Lyft 

Short Track Maraton SUC alla klasser/åldrar i 

SUC 

2400 m 2 st 

Short Track Maraton seniorer 4800 m 4 st 

Short Track Maraton JUC 3600 m 3 st 

Short Track Maraton masters (ej lyft över 60) 3600 m 3 st 

K2 mix cup 3,5 km 1 st 
 

Söndag 
Klass Distans Lyft 

K1 - Seniorer Herrar - H22 24,5 km 7 st 

C1 – Seniorer Herrar H22 21 km 6 st 

K1 - Seniorer Damer - D22 21 km 6 st 

K1 - Juniorer Herrar - H18 21 km 6 st 

K1 - Juniorer Damer - D18 21 km 6 st 

K1 - Äldre ungdom Pojkar 00-01 14 km 4 st 

K1 - Äldre ungdom Flickor 00-01 14 km 4 st 

K1 - Yngre ungdom Pojkar 02-03 10,5 km 3 st 

K1 - Yngre ungdom Flickor 02-03 10,5 km 3 st 

K1 - Miniorer Pojkar 04-05 endast SUC 3,5 km 1 st 

K1 - Miniorer Flickor 04-05 endast SUC 3,5 km 1 st 

K1 - H/D - 27, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 

(ej lyft för H/D 60 och äldre 

17,5 km 5 st 

 



                                                              
 
 

 
 

Karlskrona Skärgårdsfest 
 

http://www.karlskronaskargardsfest.se 

 

Karlskrona Skärgårdsfest är en festhelg med prova-på verksamhet (vi kör paddling), 

utmaningar och massor av artister och annat kul. Kan varmt rekommenderas för er under 

fredag och lördag kväll. 

 

 

 

Lagledarträffar 
Lagledarträff hålls kl.12:00, på fredagen och kl.09:00 lördag och söndag. 

 

Mat 

 
Restaurang Eken kommer vara nere hos oss på Långö och erbjuda er bra och rejält med mat. 

Lunch lördag och söndag kan bokas i samband med anmälan. Kostnad 80:-/per portion.  

Ange eventuell special kost/allergier vid anmälan. 

Fredag lunch = Potatis med köttgryta och grönsaker samt dryck 

Lördag lunch = Pasta med köttfärssås och grönsaker samt dryck 

Söndag lunch = Ris och korvgryta med grönsaker samt dryck 

 

På lördagskvällen kommer vi anordna en grillbuffé med föreläsningar och samtidigt kommer 

prisutdelningar för denna dag vara. Preliminärtid starttid är kl 1800. Plats på Långö vid 

kanotklubben/stranden. 

Lördag grillbuffé = Potatissallad/pastasallad, fläskkarré och grönsaker samt dryck 

Pris = 100:-/per portion. 

Bokning av detta vid anmälan. 

 

Plats 

Tävlingarna kommer att avgöras på Karlskronas inre vatten med start, lyft (strandlyft) och 

målgång vid klubbhuset/badstranden på norra Långö, Karlskrona. 

 

http://www.karlskronaskargardsfest.se/


                                                              
Priser 

Medaljer i alla mästerskapsklasser och i SUC enligt normal rutin. I Short Track Marathon och 

K2 mix NELO cup kommer priser att delas ut till placering 1-3 och i SUC enligt normal rutin. 

Lottade priser i SUC jobbar vi för att få fram. 

 

 

Startavgifter  

H/D22, H/D18 samt veteraner 250 kronor per kanot 

H/D16, H/D14, H/D12   150 kronor per kanot 

K2 alla klasser SM (fredag) 250 kronor per kanot 

NELO K2 mix cup  200 kronor per kanot 

 

Short Track Marathon: 

H/D22, H/D18 samt veteraner 250 kronor per kanot 

H/D16, H/D14, H/D12   150 kronor per kanot 

    

 

Startavgifterna sätts in på bankgironummer 5403-7197 i samband med anmälningarna 

 

 

Tidsprogram/startlistor och annan information 

Kommer att finnas på Eskimås Kanot maraton SM hemsida. 

http://www.maratonsm2016.kkeskima.se/ 

 

Tävlingsregler 
Enligt SKF tävlingsbestämmelser och stadgar. Flytväst är obligatoriskt för H/D12-18 samt 

H/D 27-75. 

Allt deltagande sker på eget ansvar. 

 

Information 

Frågor angående tävlingen besvaras av: 

 

Anders Velin 0709-740315 anders.velin@gmail.com tävlingsledare 

 

Cissi Velin 0733-708858 cissi.velin@gmail.com v.tävlingsledare 

 

Lars-Olov Svensson 0708-744749 lars-olov.svensson@swipnet.se kassör 

 

Henrik Svensson 0708-365739 henke@stiffe.se  arrangemangschef 

 

Anders Landenstad 0733-277007 anders@landenstad.se banchef 

 

Toni Borg 0730-812711 toni.borg@hotmail.se SUP ansvarig 

mailto:anders.velin@gmail.com
mailto:cissi.velin@gmail.com
mailto:lars-olov.svensson@swipnet.se
mailto:henke@stiffe.se
mailto:anders@landenstad.se
mailto:toni.borg@hotmail.se


                                                              
 

 

Övrigt 

SUP kommer också köra en deltävling i SSRS cupen, för mer info: 

 

https://supkarlskrona.wordpress.com/ssrs-karlskrona-2016/ 

Svenska SUP Race Serien i Karlskrona. 
För första gången i Karlskrona kommer det att hållas en deltävling i Stand Up Paddleboard 

inom Svenska SUP Race Serien. Under Karlskrona skärgårdsfest och i samband 

med maraton-SM i kanot kommer tävlingarna att gå av stapeln på Långö den 6-7 augusti 

2016. 

Här hittar du all information du behöver kring arrangemanget, vi fyller på med mer 

information och detaljer fram till tävlingsdagarna. 

Nyheter och uppsnack kommer att publiceras på tävlingens FB-sida. 

Anmälan, avgifter och distanser 

Anmälan görs till info@lazy-days.se. 

I anmälan måste följande anges. 

Namn 

Klass och distans 

Herr eller Dam 

Klubbtillhörighet 

Tävlingsklass, herr och dam 

Sprintdistans (teknikbana): 800 meter. Avgift 250 kr. Lördag. 

Långdistans: 12 km. Avgift 250 kr. Söndag. 

Båda distanserna: 400 kr. 

För deltagande i tävlingsklass krävs att du är medlem i förening som är ansluten till Svenska 

Kanotförbundet och att du har en licens som gäller för 2016. Se längre ned för mer 

information kring regler. 

Motionsklass 

Distans: 800 meter. Avgift 150 kr. Lördag. 

Öppen tävling för alla typer av brädor. 

Barn/Ungdomsklass 

https://supkarlskrona.wordpress.com/ssrs-karlskrona-2016/
http://www.maratonsm2016.kkeskima.se/
https://www.facebook.com/ssrskarlskrona2016/
mailto:info@lazy-days.se?subject=%22Anm%C3%A4lan%20SSRS%202016%20Karlskrona%22


                                                              
Distans: 800 meter. Avgift 150 kr. Lördag. 

Öppen tävling för alla typer av brädor. 

Körs tillsammans med motionsklassen om det är få anmälda. 

 

För mera och uppdaterade upplysningar se Eskimås hemsida på http://kkeskima.se/ och klicka 

dig fram till Maraton-SM. 

http://www.maratonsm2016.kkeskima.se/ 

 

https://supkarlskrona.wordpress.com/ssrs-karlskrona-2016/ 

 

 

Välkomna till ett mycket spännande SM i kanotmaraton! 

 
Kajakklubben Eskimå och Svenska kanotförbundet 
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