Hej!
Tack för din anmälan till South Skåne Ocean Race. 26 maj med 27 som reservdag. Är vågorna mycket
bättre på söndagen, kör vi på söndag.
Tävlingen
Då SMHI:s prognos är mycket osäker just nu kommer vi bestämma först på torsdag vilken bana det
blir, då prognosen är lite säkrare. Målgången kommer antingen bli i Malmö, Västra hamnen eller i
Mossbystrand, mitt på sydkusten. Sträckan blir ca 20 km. Målgång är markerat med pil på kusten.

Webtrack
Vi kommer att använda GPS tracking genom mobiltelefoner med systemet “WebTracking”. Detta
kommer att möjliggöra för tävlingsledningen att följa alla tävlande. Du kommer att få ett email från
WebTracking med instruktioner hur du installerar appen. Det är viktigt att du har installerat appen
innan tävlingsdagen.
Obligatorisk säkerhetsutrustning
Regelsystemet för vad som gäller tävlingar i surfskicupen hittar ni här: http://surfskiopen.com/participants.html
Vi kommer att kolla så att alla har all säkerhetsutrustning:






flytväst
leash
vattentät-telefon eller telefon i vattentättfodral , minst 80 % batteri vid start
nödbloss
Färggladtröja – så att följebåten lätt ska kunna hitta dig







Du ska kunna göra reentry i rådande förhållande i den ski du ska paddla
Se till att du har löst tävlingslicens genom din klubb. Har du ingen klubb kontakta oss direkt,
se mailadresser nedan. Tävlingslicens kostar 100 kr.
Nummer till båt och tävlingsledning ska läggas in i din mobil innan start. Dessa nummer
kommer i nästa utskick då ni även får banan.
Webtrack appa ska vara nedladdad och igångsatt innan start
Skin ska vara märkt med ditt tävlingsnummer, nummerlappar får du vid registreringen

Rekommenderad utrustning
 Visselpipa
 Reflextejp på paddel
 PBL
 Knapptelefon
Jag saknar nödvändig utrustning
 Surfski – går att hyra av Leif på aterra www.aterra.se
 Fackla kan köpas på plats
 Paddlingsrelaterade saker som vattentäta mobilfodral, leash, visselpipa går att köpa av Leif
på Aterra. Kontakta honom så tar han med grejer. www.aterrra.se
 Webtrack får du separat mail om
 Färgglad tröja finns i sportaffärer
Test för dig som tvivlar på att färgglad tröja och flytväst är nödvändigt
Paddla ut 2 km från land, helst i vågor. Simulera roderhaveri genom att knyta upp roderlinorna.
Paddla hem. När du gett upp detta företag, ring en vän med båt och be om lift. Fråga vännen om det
var lätt att hitta dig.
Testet inkluderar inte att paddla framför motorbåtar då det anses som allt för farligt.
Afterski
Efter målgång blir det mat som är inkluderat i anmälningspriset och prisutdelning. Strandhäng,
glassätning och annat viktigt efter tävling. På kvällen har tänder vi grillarna. Ta med vad du vill lägga
på grillen och dricka till. Om racet går på söndagen är det fortfarande lördagskväll som gäller för
grillning. Se det som en uppladdning. För sydkusten race grillar vi på Tingaröd 10 (pilen på kartan som
är på land). I Malmö grillar vi på klubben.
Matpreferenser afterski– skicka mail till Jenny
Eventpaddling
Lördag eller söndag, den dagen som racet inte är. Om lördag samling kl 14 för en dw på bästa ställe
mellan Barsebäck och Ystad. Om söndag, frukost vid 9 å sen lasta släpen för dw enligt ovan. Beräknat
avslut och hemfärd kl 15.
Boende –Sydkusten, fredag och lördag
Om racet går på sydkusten finns det möjlighet att övernatta på Tingaröd 10, bo på lantgård. Här finns
9 bäddplatser varav 7 är tingade. När de är slut så är det golvet som gäller. Ta med sängkläder och för
golvsovarna rekommenderas någon typ av luftmadrass. Det går även att tälta utanför. För frågor och
bokning kontakta Camilla. Kostnad 100 kr, inklusive frukost.
Boende –Malmö, fredag och lördag

Malmö kanotklubb, malmöhusvägen 10, har en stor idrottshall med stenhårt trägolv. Ta med
luftmadrass och ja vad du nu vill sova i. Sovsäck täcke osv. Kudde e rätt bra. Gillar ni hårt underlag
räcker det kanske med en yogamatta. Finns kök, ta med egen frukost.
Tävlingsarrangörer
Camilla Persson
Johan Svärd
Jenny Larsson
Tävlingsledning
Trent
Webtrack-kapten
Jennie Kindh

camilla.persson3@gmail.com
superdupersvard@gmail.com
jenny.tjolahopp@hotmail.com

boende och tävlingsbana
hemsida och tävlingsbana
priser/mat och tävlingsbana
stenkoll under tävlingen

den som vet var alla är

