Göteborgs Kanotförening inbjuder till Svenskt Mästerskap
för klasserna A, B, C, D, E och IC-kanot den 12-14 augusti
2022.
Arrangemanget hålls vid GKF:s anläggning på Saltholmen i
sydvästra Göteborg och seglingarna kommer att läggas ca 1
nm utanför Hinsholmen, alternativt utanför Långedrag beroende
på vind och trafik utanför Hinsholmen och Fiskebäck.
Vi planerar för 4 st seglingar vardera på fredag och lördag samt
2 st seglingar på söndagen. Banlängd kom mer att läggas för
30 - 40 minuters per segling.
Vi i GKF ser fram emot att få bjuda på ett saltstänkt
kanotseglingsevenemang!
Samtidigt som vi firar 111 år som förening.
Regler
Tävlingen genomförs enligt kappseglingsreglerna appendix S.
Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas
på den officiella anslagstavlan placerad vid klubbhuset.
Ansvar och försäkring
Deltagande sker på egen risk. Deltagare står för försäkring och kanoten skall vara
ansvarsförsäkrad. Flytväst är obligatorisk.
Mätbrev och Licens
Alla deltagare skall kunna uppvisa giltigt mätbrev och kanoterna skall vara tillgängliga för
SKF:s mätnings män mellan seglingarna.
Rorsman som under året fyller minst 17 år skall inneha tävlingslicens.
Registrering
Registrering sker på GKF torsdag 11/8 17:00-19:00
och fredag 12/8 09:00-10:00.
Anmälan
Anmälan sker genom att 300 kronor för juniorer samt 600 kronor för seniorer betalas in på
bankgiro 666-7323 senast den 15 juni. Efteranmälan för juniorer är 450 kronor
samt för seniorer 750 kronor. Ange namn, klassbokstav och segelnummer, samt ett mail.
Matservering
Lunch, middag och regattafest bokas och betalas enligt senare utskick. (Regattamiddag
ingår för rorsman i anmälningsavgiften.)
Publik
Om väder och vind är med oss så kommer det att finnas möjlighet för publiken att komma ut
på havet.
Allmänna upplysningar
GKF:s anläggning är belägen i västra delen av Göteborg, Saltholmen – Långedrag.
Gatuadressen är: Saltholmsgatan 42. Spårvagn 4:ans ändhållplats.
Övriga upplysningar och frågor besvaras av följande:
SM Kansli & registreringar: Kalle Jonasson Tel: 0708 27 77 49
E-Mail: kalle@kjsailing.com
SM General: Rolf Mattsson Tel: 0761 41 50 54 E-Mail: rolf@mattssons.one

