Svenska Roddförbundet bjuder in till

Svenska Mästerskapen
och

SAIFs Student-SM
i inomhusrodd
Jönköping 2-3 april
Efter inställt, omställt och framflyttat kan Svenska Roddförbundet äntligen bjuda in till SM och
SAIFs Student-SM i inomhusrodd helgen 2-3 april i Jönköping.
Lopplista
För lopplista se separat dokument på rodd.se
Lokal
Tävlingsplatsen är Kålgårdshallen som ligger centralt i Jönköping. Karta finns här.
Tävlingsinformation
Tävlingen avgörs på två dagar och innefattar SM/JSM/Förbundsmästerskap för Svenska
Roddförbundet, SAIFs Student-SM, Förbundsmästerskap för brandförsvarsarbetare samt Swedish
Open-klasser som är öppna för alla.
Tävlingen följer Svenska Roddförbundets (SR) tävlingsreglemente. För att delta i SM-lopp krävs
medlemskap och licens i en roddklubb ansluten till SR innan anmälan skickas in. Sista
anmälningsdag är lördag 26 mars 2022. Om du inte är medlem i en roddklubb ännu hittar du en lista
på svenska roddföreningar här. Finns det ingen förening som ligger nära dig rekommenderar vi
Nationella Inomhusroddföreningen (NIRF). Mer information om NIRF hittar du på nirf.se eller NIRFs
Fb-sida.
För deltagande på SAIFs Student-SM i inomhusrodd behöver du vara medlem i en
studentidrottsförening knuten till SAIF. SAIFs hemsida hittar du här.
Tävlingen kommer att genomföras på roddmaskiner från Concept 2, modell D.
Fortlöpande information kommer att finnas på rodd.se samt SRs Fb-sida.
Frågor ställs på roddregatta@gmail.com

Anmälan/Efteranmälan/Avanmälan
Anmälan görs senast lördag 26 mars. Mer info om var och hur kommer senast 10 mars på rodd.se.
Efteranmälan kommer att vara tillåtet mot dubbel avgift fram till klockan 12, torsdag 31 mars men
accepteras endast om den inte orsakar ändring i antalet försök/delfinaler. Efteranmälan skickas till
roddregatta@gmail.com.
Vid avanmälan efter regattamötet torsdag 31 mars debiteras avanmälningsavgift. Avanmäl sker till
roddregatta@gmail.com.
Tider
PM med info inför tävlingen kommer ut senast 28 mars.
Lottning sker söndag 27 mars, 2022.
Regattamöte hålls digitalt torsdag 31 april klockan 19:30. Länk meddelas i PM.
Första start lördag 2 april tidigast klockan 10.00.
Första start söndag 3 april tidigast 9:00 förutom maraton som startar 8:00.
Organisationen förbehåller sig rätten att komprimera programmet om lopp uteblir på grund av för
få deltagare. I sådana fall kommer vi ta hänsyn till om någon roddare är anmäld i två eller fler
klasser.

Boende
Organisationskommittén håller på och undersöker prisvärda boendealternativ. Mer info kommer
fortlöpande på rodd.se.
Annars finns nedanstående alternativ enligt Booking.com:
Hotell Victoria, – 2490 kr 2 personer, 2 nätter frukost och middag ingår i priset
HOOM Home & hotel – 1270 kr för 2 personer 2 nätter (ligger bredvid Concept Träningsredskap)
First Hotel Jönköping – 1400 kr 2 personer, 2 nätter ink frukost
RC Hotel Sport’s and business – 1454 kr 2 personer 2 nätter ink frukost
Med flera…
Hjärtligt välkomna till två fartfyllda och ROliga tävlingsdagar öppna för alla!
Organisationskommittén
Frida, Kenneth, Malin, Marcus, Maria och Tobias

