
The whole family is chipping in this time around, so you might find something

you didn't even know you need! Visit us!
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Kayak Team Bohus Bergsprängning bjuder in alla nordiska paddlare till en digital
hemmatävling med syfte att hålla i motivationen under vintern och pågående pandemi.

Tävla över 5 kilometer och chansen att kamma hem över 19 000 kr i prispengar 
och lottade priser till ett värde av över 7 000 kr.

Prispengar i dam och herr
 

Senior: 1:a - 2750 kr, 2:a - 1250 kr, 3:a - 750 kr
U21: 1:a - 1500 kr, 2:a - 750 kr, 3:a - 500 kr

Junior: 1:a - 1250 kr, 2:a - 500 kr, 3:a - 350 kr
Zäta's pris: KG-tjejer: 1:a - 1000 kr, 2:a - 600 kr, 3:a - 400 kr

Bästa svenska dam och herr totalt: Anmälningsbaserad summa
 

Ungdomar eller masters tävlar endast om lottade priser,
alternativt anmäler sig i annan klass

Vinnare kontaktas och utbetalning sker efter slutförd
tävling.

Lottade priser
 

1st Bracsapaddel (standardversion) från Dietz.se
2st Bliz Sportglasögon

1st övernattning på Borensbergs gästgivaregård för 2 pers
 



Anmälan:
Anmälningsavgift: 100kr/person/klass.

 
Anmäl dig genom att swisha 100 kr till 123 108 75 92 märk betalningen

med namn, klass/klasser (S, U21 eller J) och klubb (förkortning). 
 

Om du vill tävla i flera klasser med ditt resultat, skickas en anmälan/anmälningsavgift per klass in.
 

Klubbanmälan eller via bank, betala 100 kr/person/klass till bankgiro: 410-2026.
Märk betalningen med klubb och skicka ett mail med vilka anmälan avser; namn och klass till

5kdansprintrace@gmail.com
 

Samtliga anmälningsavgifter går till vinst som delas av bästa svenska dam och herre
 

Senior: De som fyller lägst 17 år under 2021.
U21: De som fyller högst 21 år under 2021.

Junior: De som fyller högst 18 år under 2021.
Ungdom: De som fyller högst 16 år under 2021.

 

 Anmäl dig enligt ovan

 Ställ in nedräkning av 5000 meter, utan vila och genomför ditt lopp.

 Fota skärmen där medeleffekt (avg watt) och tid syns.

 Skicka in foton inom 24 h tillsammans med namn, klass, klubb och vikt (valfritt) till

5kdansprintrace@gmail.com

 Om du vill skicka in ett nytt resultat, gör om steg 2-4

Registrering av resultat
 

1.

2.

3.

4.

5.

Du behöver INTE betala in en ny anmälningsavgift!

KAYAK TEAM BOHUS

BERGSPRÄNGNING

5K DANSPRINT RACE

I resultatlistan registreras placering, klass, namn, medeleffekt, watt/kg*, tid*,       
 uppskattad tröskel och vikt*.

*viktberoende och registreras enbart om vikt skickas in
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Dansprint kajakergometer ska användas för tävling om prispengar 

Medeleffekt (avg watt) är det som räknas som resultat för placering

Tävlande måste vara medlem i en svensk, norsk, dansk eller finsk kanotklubb

Resultat från andra paddelmaskiner är tillåtna, men då tävlar en ej om prispengar

Är du skadad är du välkommen att göra 5 km på valfri ergometer, men enbart tävla om lottade priser

Det måste vara minst tre startande i varje klass för att prispengar ska delas ut.

Tävlande har oändligt antal försök under tävlingstiden 15/1 - 28/2 och kan registrera flera resultat

Ett tävlingsresultat kan användas i flera klasser, men varje klassdeltagande kräver en anmälningsavgift

Varje person som anmäler sig och registrerar minst ett lopp får EN (1) lott, med chans till lottat pris

Tävlande som delar sitt resultat i sociala medier (instagram eller facebook) och använder nedan taggar

och omnämningar får en extralott och har därmed TVÅ (2) lotter med chans till lottat pris

Tävlande som "gillar" och delar tävlingens instagraminlägg i stories och taggar två vänner  i

kommentarsfältet, som den vill utmana, får ytterligare en (1) extralott.

Lottade priser lottas ut enligt nedan datum. För att vara med i varje lottning måste minst ett resultat

skickats in, innan utlottningen.  

Samtliga anmälningsavgifter går till en prissumma som delas av bästa svenska dam och herr totalt

Regler

Exempelvis om du skickar in ett resultat innan 30/1 så är du med i alla kommande utlottningar. Om du skickar in

27/2 är du bara med i sista utlottningen.

Taggar/Omnämningar
#5kdansprintrace

@kayakteambohusberg
@dietz.se

@blizeyewear
@borensbergsgastgivaregard 

Datum att ha koll på
15/1 - Tävlingsstart

31/1 - Första utlottningen
14/2 - Andra utlottningen
28/2 - Tredje utlottningen

28/2, 23:59 - Tävlingsstopp 

1/3 - Vinnare koras och prispengar delas ut

5kdansprintrace@gmail.com


