
 

Sprint SM 

Tävlingsdatum:  17 juli 2021 

Tävlingsplats: 
 

Hjälmsjö Arena, Abborrstigen 3, Örkelljunga 

Anmälan senast:  10 juli 2021 

 
Lördag den 17 juli 

 

Lopp Tid Båt Klass Banlängd 

1 00:00 8+ DS 500 

2 00:10 1x  HS 500 

3 00:20 1x  DJA 500 

4 00:30 2x HJA 500 

5 00:40 2- HS 500 

6 00:50 2x DS 500 

7 01:00 4x Mix junior A 500 

8 01:10 2x HS 500 

9 01:20 2- DS 500 

10 01:30 2x  DJA 500 

11 01:40 1x  HJA 500 

12 01:50 4x Mix senior 500 

13 02:00 1x  DS 500 

14 02:10 8+ HS 500 

15 02:20 2x Mix senior 500 

 
Tävlingsbestämmelser 
Svenska Roddförbundets tävlingsbestämmelser tillämpas. Loppen startar efter i inbjudan angiven 
ordning. Försökslopp anordnas samma dag som loppet är inskrivet såvida inget annat meddelas. 
 
Pandemin 
Pga. pandemin har vi lagt 10 minuter mellan loppen för att säkerställa att det inte blir trängsel vid 
bryggorna. 
Skulle vi även få ett mycket stort antal tävlande kan vi också bli tvungna att dela på loppordningen i 
ett förmiddag- och eftermiddagspass för att klara maxgränsen på båtplatsen. Vi följer Folkhälso-
myndigheterna råd och regler för att göra tävlingsarena säker. Mer information kommer löpande via 
sociala medier. 
 
Anmälan  
Anmälan görs i första hand på Regattaarrangörerna anmälningsblankett (excel-fil), vilken kan laddas 
ner från förbundets hemsida. Anmälningsblanketten skickas via e-post till: snikodemus@hotmail.com 
Anmälan via fax eller telefon kan inte tas emot!  Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 
lördagen den 10 juli 2021 kl. 18.00.  
 
 
 
 
 



Anmälningsavgift  
Senior och junior: 1x = 200 kr, 2x/2- = 275 kr, 4x/4- = 300 kr, 8+ = 400 kr  
 
Hjälmsjö Arena föredrar att fakturera startavgifterna och andra kostnader i efterhand. Vill föreningen 
betala in anmälningsavgiften i förskott görs detta på Hjälmsjö Arenas bankgirokonto: 776–4673. 
 
Avanmälan/efteranmälan 
Avanmälan som meddelas skriftligen till regattaexpeditionen eller tävlingsledningen senast fredagen 
den 16 juli 2021, kl. 18.00 debiteras ingen extra avgift utöver anmälningsavgiften. 
 
Efter fredag kl. 18.00 är avanmälningsavgiften lika mycket som anmälningsavgiften för respektive 
båtklass. Eventuella efteranmälningar får ej orsaka ändringar i den ursprungliga startlistan 
beträffande starttider eller antalet försökslopp. Avgift för efteranmälan är dubbel anmälningsavgift 
 
Lottning  
Lottning äger rum söndagen den 11 juli kl. 19.00 på Rönnowsgatan 10 Åhus. Telefon: 0709-92 51 14.  
 
Startlista 
Startlista finns tillgänglig på HjA Dropbox eller Facebook senast måndagen den 12 juli 2021.  
 
Försökslopp 
Om fler än sex lag anmälts till samma lopp, anordnas försökslopp. Samtliga lag som ska delta i 
försökslopp ska vara vid start senast 5 minuter före angiven starttid.  
 
Vägning 
Vägning av styrmän äger rum vid regattaexpeditionen tidigast två timmar och senast en timme före 
styrmans första lopp. 
 
Regattamöte 
Observera att regattamöte kommer att hållas lördagen den 17 juli, 1,5 timmar innan första 
försökslopp. Klubbrepresentanter MÅSTE vara närvarande vid mötet. 
 
Banan 
Banan som är belägen på Hjälmsjön i Örkelljunga är 500 meter lång, rak och strömfri. Albanosystem 
finns med plats för sex startande båtar. Ambitionen är att köra med fast start. 
 
Trafikregler  
Trafikregler på Hjälmsjö Arena kommer att finnas på uppslagstavlan vid båthuset och bryggorna. 
 
Priser 
”Vid SM, JSM, Sprint SM utdelas RF:s mästerskapstecken till segrande lag. Varje deltagare får 
mästerskapstecknet i miniatyr. I singelsculler delas endast mästerskapstecknet ut. För seniorklasser 
gäller att vid fler än fem anmälda får andra laget RF:s mästerskapsplakett i silver och vid fler än sju 
lag får tredje laget RF:s mästerskapsplakett i brons. I juniorklasser gäller att vid minst tre anmälda lag 
delas alltid medaljer i valörerna guld, silver och brons ut”. Citat från SR tävlingsbestämmelser. 
 
Servering 
Kaffe, frallor, varmkorv, godis, glass m.m. finns till försäljning i klubbhuset och vid båtplatsen.  
 
Lunch kommer att serveras under lördagen i klubbhuset. För att vi ska vara säkra på att maten ska 
räcka till alla är vi därför tacksamma om luncherna anmäldes i samband med loppanmälan. Luncher 
som är förbeställda kan faktureras tillsammans med startavgifterna. 



Boende 
Inkvartering Missionsgården Strandhem Örkelljunga www.strandhem.nu. Tele. 0435-500 77.  
EFS Gården, Åsljunga. www.efsgarden.com. Kontakta Helene tel. 0435-46 00 54. 
Hjälmsjö Camping: www.hjalmsjocamping.se Tel. 0738-26 32 91 
 
Upplysningar 
Upplysningar om tävlingen lämnas av tävlingssekreterare Niklas Henningsson 0709-92 51 14 eller av 
tävlingsledarna Per Persson 0722-44 12 44 och Ulf Andersson 0706-81 29 77.  
Mailförfrågan via: info@hjalmsjoarena.se eller Maria Jönsson: sigridmaria@telia.com 
 
Följ oss på Facebook/Hemsida 
 
Välkomna! 
Hjälmsjö Arena 
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