Information inför maratonlandslagets testlopp i K2,
Nyköping 20/6
Nedan följer information kring testlopp i K2 med maratonlandslaget i Nyköping
måndag den 20/6
Genomförande
Mellan 08:00 och 11:45 genomförs testlopp för sprintlandslaget, därefter följer
maratonlandslagets testlopp.
Två testlopp körs i K2 på en två-varvs-bana över cirka 3600 meter, med ett ”långvarv” och
ett ”kortvarv”. Start sker vid målområdet i Nyköping, därefter sker ”långvarvet” genom
vändning efter cirka 1050 meter, strax efter 1000-starten, medan kortvarvet körs genom den
normala vändningen nära 500-starten. Målgång vid den normala målgången i Nyköping.
Starttider enligt nedan:
13:45 – Herrar seniorer – Lopp 1
14:05 – Damer seniorer, herrar och damer juniorer – Lopp 1
15:15 – Herrar seniorer – Lopp 2
15:35 – Damer seniorer, herrar och damer juniorer – Lopp 2

Herrar seniorer
I det första testloppet sätter herrseniorer ihop sina egna besättningar. Vinnaren i loppet
erbjuds en plats till EM i Silkeborg, Danmark. Skulle vinnaren vara en besättning där
aktiv/aktiva inte kan delta på EM, går platsen till EM inte per automatik vidare till nästa
placerade besättning.
Till testlopp nummer två, sätter förbundskapten ihop besättningar under kvällen 19/6 efter
K1 5000 på regattan i Nyköping. Det loppet fungerar som ett normalt testlopp.

Uttagningsgrundande
Båda testloppen är uttagningsgrundande för kommande landslagsuppdrag (EM och VM) i
besättning.

Anmälan
Till testloppen kallas aktiva. Meddela om du inte kan delta senast 11/6.
Anmälan av egen besättning för herrar seniorer, mailas till danny.hallmen@kanot.com
senast 11/6.
Det är fritt för andra kanotister att delta, än de som kallats. Anmälan sker till
danny.hallmen@kanot.com senast 11/6.
Deltagande är kostnadsfritt.

Besättningar
Seniorherrar sätter ihop sina egna besättningar till testlopp nummer ett. Till testlopp
nummer två sätter förbundskaptenerna ihop besättningar och meddelas under kvällen 19/6.
För övriga (senior dam, junior dam och herr) sätter förbundskaptenerna ihop besättningar
till båda loppen. Besättningar till testlopp ett, meddelas 12/6. Besättningar till testlopp två,
meddelas 19/6.
Aktiva som kallas:
Senior Dam

Senior Herr

Ardis Luda (Reserv)

Alexander Öström

Johanna Johansson

Anton Andersson

Linnea Stensils

Eric Hedin

Melina Andersson

Erik Andersson (reserv)

Rebecka Georgsdotter

Ivan Krüger

Signe Claesson

Joakim Lindberg

Vendela Kühne

Johan Myrberg
Karl Brodén
Nils Toresson

Junior Dam

Junior Herr

Elin Höglund

Axel Nilvéus Olofsson

Elin Nyman

Axel Nordenskiöld

Ella Richter

Daniel Johansson

Elsa Birath

Ludvig Nordberg

Tilde Nilsson

Philip Josefsson Sammeli

Om det inte blir jämnt antal, kallas reserv in. Annars tar FK beslut vem som står över ett lopp

Kanoter
Fördelning av förbundskanoter och om någon behöver tillgodose egen K2, meddelas i
samband med att besättningarna till testlopp ett meddelas den 12/6.

Vid eventuell sjukdom/skada
Om sjukdom/skada uppkommer i närhet till testloppen meddela förbundskapten direkt.
Reserv kan eventuellt kallas.

/ Danny Hallmén, Förbundskapten i maraton

