Pressrelease Kanot-SM 2021

Faktaruta:

Nu är det klart – Kanot SM 2021 blir av och körs i
Örkelljunga!

Kanot-SM 2021
Hjälmsjö Arena,
Örkelljunga.

Det som skulle bli Kanot SM 2020 blir nu Kanot SM 2021!
Den 5 – 10 juli kommer Sveriges bästa elitkanotister och
talangfulla ungdomar att tävla i Svenska Mästerskapen i
sprintkanot på Hjälmsjö Arena, Örkelljunga.
Precis som alla i idrottsvärlden har vi väntat på besked från
Folkhälsomyndigheten för att kunna ge klartecken att köra tävlingen i
sommar. Med nuvarande restriktioner ser vi arrangörer att det är
möjligt att anordna smittsäker tävling.
Bland de startande i juli hoppas vi att se Sveriges tre OS-deltagare,
Helene Ripa, Linnea Stensils och Petter Menning. I Sverige ökar
medlemmarna inom kanotsporten och de senaste åren har Sveriges
landslag haft allt större framgångar i världstoppen. De senaste
Världscuperna i Ungern, och i Ryssland samt Europiska
Mästerskapen (EM) i Polen har bringat både medaljer och fina
placeringar för Sverige. De kanotister utöver Linnea, Helene och
Petter som stod för de fina resultaten i världscuperna och EM är
Martin Nathell, Dennis Kernen, Albert Petersson, Melina Andersson,
Johanna Johansson och Theodor Orban. Även detta gäng hoppas vi
få se paddla i mål i Hjälmsjön under Svenska Mästerskapen.
Nu jobbar arrangörsgruppen för fullt med att få allt på plats till
tävlingen. Glädjande är att alla lopp kommer att livestreamas, detta
tack vare Svenska kanotförbundets satsning på utrustning och
kompetenshöjande insatser bland tävlingsarrangörer.
Marcus Remmerfors som är projektledare berättar ”Vi ser framemot att
äntligen få köra ett Kanot SM i Skåne. Självklart gör vi allt för att det
ska bli en så bra och smittsäker tävling som möjligt.”

Kontaktuppgifter:
Arrangörerna nås på: sprintsm2021@gmail.com
Pressansvarig: Per Lagerstam, tel: 0721-555658
Projektledare: Marcus Remmerfors, tel: 076-3367683
Tävlingsledare: Johan Tyrebrant, tel: 070-3717844

Datum: 5 – 10 juli, 2021
Plats: Hjälmsjö Arena, Örkelljunga
Deltagare: Sveriges
bästa elitkanotister, OS-hopp,
lovande talanger och ungdomar.
Distanser: För seniorer herrar och
damer gäller K-klass, K1 200, 500,
1000 och 5000 m. K2 500, 1000 och
5000 m. K4 500, 1000 och 5000 m.
Mix i samtliga K2 och K4 distanser.
Para och C-klass.
Övrigt: Arrangörerna väntar på ett
slutligt klartecken från polistillstånd
för att få köra.
Intressanta fakta: Detta är det
första KanotSM som genomförs i
Skåne på 10 år. SM arrangeras av
Lödde Kanotklubb, Malmö
Kanotklubb och Örkelljunga Rodd
och Kanotklubb i samarbete med
Svenska Kanotförbundet. Hjälmsjö
Arena fick nya kanotbanor 2019
vilket gör att Skåne har fått en egen
kanotstadion, första på mer än10 år.
Mer information kommer på:
www.kanotSM.com
Vi återkommer med adresser där vi
syns på sociala media.

