Information inför SM, VM-läger, VM och Kina
Det stundar snart för säsongens sista tävlingar och därför kommer också lite
extra information.

SM i Oxelösund 22/8 (K2 23/8 eller Surfski-SM)
SM (K1) är uttagningsgrundande inför VM, inget nytt där.
Vi ser hemskt gärna att lite fler senior- och juniordamer startar, och även
juniorherrar. Även om det bara är SM kvar som uttagningstävling, så finns det
fortfarande möjlighet att slå sig in i laget!
Vi ser även gärna att aktiva tävlar i antingen K2 på söndagen, eller SM i surfski.
Det blir bra träning om inte annat!

VM-läger i Borensberg 24-28/8
På måndagen efter SM drar vårt förberedande läger inför VM igång. Som inför
EM, har vi valt att förlägga lägret i Borensberg. Förutom den uttagna VMtruppen kan ett par kanotister ytterligare, komma att bli uttagna till lägret.
Uttagning för lägret kommer ut under eftermiddagen på lördag den 22/8.
Eftersom att SM, uttagningen och VM-lägret är så nära varandra tidsmässigt,
vill vi att ni redan nu tittar på möjlighet för ledighet osv. Besked om deltagande
ska ges senast söndag förmiddag.
Boende mellan söndag 23/8 – 24/8 måste alltså lösas på egen hand. Ett
kanotsläp kommer åka från Nyköping.

VM i Györ, Ungern 9-14/9
Uttagning till VM kommer komma ut på antingen lördagen eller söndagen den
22 eller 23 augusti. Eftersom att anmälan måste in snabbt till arrangören, så vill
vi att ni redan nu tittar på möjlighet med ledighet med mera. Då vi vill ha
besked om deltagande, omgående.

Shaoxing River Marathon
I vår tävlingsplanering har vi med en tredje och sista World Classic Seriestävling som går i Kina. Dessvärre har kostnaderna för övriga aktiviteter
överstigit budgeten något, varför tävlingen i Kina med stor sannolikhet inte
kommer bli av för ett svenskt lag.

Höstläger
Under veckan efter SM kommer även en uttagning ske till hösten/vinterns
träningsläger.

Ses på Maraton-SM!
/Danny & Björn

