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Laksevåg Kajakklubb  
har gleden av å invitere til 

NC 3 og UM K1 
på Gravdalsvannet  

18-19. Juni 2022 
 

VELKOMMEN ALLE FLOTTE KAJAKKFOLK! 
 
 
 

  
 
 

Påmelding til NC 3  

Påmelding- og betalingsfrist: Fredag 03/06-19, kl. 21:00.  
 Betaling til NC 3 merkes med klubb til Kontonummer: 3624 09 05137 Laksevåg Kajakklubb, Pb 48, 5165 Ytre 

Laksevåg 
 Påmelding til NC gjøres i www.racemanager.no  
 Frist for etteranmelding og strykninger er fredag 17. juni kl. 16.00 i RaceManager 
 Kort informasjonsmøte for lagledere 1 time før start på lørdag 18 juni. 
 Første start lørdag er kl. 08.30. 
 Det Norske Konkurransereglementet 2019 som fastsatt av NPF/TKF gjelder for arrangementet. 
 Startkontingent (uavhengig antall løp utøver padler): 500,- kr 
 Varm lunsj på banen, lørdag og søndag:   300,- kr 

 

Innlosjering: 

LKK tilbyr ikke overnatting under NC3 
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NC3:  
 Starttidspunkt  

Første start på lørdag er satt til: kl. 08:30, første start søndag: kl. 08:30.  
Resultater og trekninger legges ut forløpende på www.racemanager.no  

 Klasser og distanser: 
Det gjøres oppmerksom på at klasser kan bli flyttet i endelig tidsskjema. 

Lørdag formiddag, Lørdag ettermiddag, Søndag formiddag/ettermiddag  
Senior herrer:  

o K1 200m K1 500m K1 5000m  
o K4 500m K2 200m 

Senior damer:  
o K1 200m K1 500m K1 5000m  
o K4 500m K2 200m 

U18 herrer:  
o K1 200m K1 500m K1 5000m  
o K4 500m K2 200m  

U18 damer:  
o K1 200m K1 500m K1 5000m  
o K4 500m  

U16 damer/herrer:  
o K1 200m K1 500m K1 2500m  
o K4 200m K2 500m  

P/G 14 år:  
o K1 200m K1 500m K1 2000m  
o K4 200m klubb K4 500m mix  

P/G 12 år:  
o K1 200m K1 500m K1 1000m  
o K4 200m klubb K4 500m mix  

 

NB: Lagbåt (K2 og K4) for ungdom, jr og senior settes opp av landslagsledelsen men viktig at alle 
som skal padle dette meldes på i Racemanager! 

 Trekningsnøkkel 

Trekningsnøkkel se konkurransereglementet,  www.padling.no.R / DAMER OG HERRER 

 Vektkontroll  

Deltagere / klubber er ansvarlig for at båtene blir kontrollveid før start. Vektkontroll vil bli 
foretatt under stevnet. Det blir anledning til å utføre vektkontroll fra 45 min før første start 
begge dager. LKK stiller sand og poser til disposisjon. Sandposer skal være teipet fast i båten. 
Dersom ikke annet blir annonsert skal de 3 første i samtlige semifinaler og A-finaler inn til 
kontrollveiing rett etter målgang. 
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 Båtnummer  
Klubbene tar selv med seg det antall nummerserier 1-9 som ansees nødvendig. Godkjent 
standard er stive plastskilt - sort tekst på hvit/gul bakgrunn. LKK stiller med nummer til 
langløpene. 

 Padlevest 

Alle utøvere til og med ungdomsklassen skal benytte padlevest når de er på vannet, iht NPFs 
reglement. Dette gjelder også om utøvere som fyller 16 inneværende år og som deltar i 
juniorklassen (17-18 år). 

 Klubbtøy 

Alle utøvere oppfordres til å benytte klubbtøy under konkurransene.  

I Ungdomsmesterskapet er det påkrevd at utøverne stiller i klubbdrakter. 

 Premier 

Premiering blir foretatt ihht NPF’s reglement.  

 I junior- og seniorklassene premieres nr. 1-3 
 I 14-årsklassen og ungdomsklassen premieres inntil 1/3 av antall 

påmeldte innen fristen. 

 I 12-årsklassen premieres alle deltagere. 

Premiering annonseres og foretas fortløpende etter hvert løp lørdag og søndag. 

 Måltid 

Det vil bli mulig å bestille lunsj på banen lørdag og søndag (bestilles i Racemanager)  

 Kiosk 

Det blir selvsagt åpen kiosk på arenaen. Det vil bli mulighet for kjøp av bagetter, kaker, 
varm/kald drikke, pølser, vaffler ol.   

 HMS  
HMS plan og ansvarlig Hårek Pettersen – ta kontakt ved spørsmål 
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Informasjon om Laksevåg Kajakklubb  

 

        
 Laksevåg Kajakklubb ligger 5 minutters kjøring fra Bergen sentrum.  
 Klubbområdet er lite – vi henstiller til alle om å følge parkeringsbestemmelsene og vise 

respekt for naboer som ligger tett på klubben.  
 Det vil bli parkering av tilhengere med båter i grusbakke i bakkant av klubben.  
 Asfaltertområde utenfor klubben vil bli holdt bilfritt. Ved behov for handicapparkering, ta 

kontakt med arrangør.  
 Bobiler kan parkeres på parkeringsplass nedenfor Laksevåg videregående skole.  

 

 
Kontaktpersoner NC3/UM:  
Stevneleder 

Henning Karlsen:    941 36069/henning.karlsen@outlook.com 

Morten Sølberg:    98432070 

 

Andre kontaktpersoner under NC 

Hårek Pettersen HMS ansvarlig: 48898538  

 


