Invitasjon til NM kortbane maratonpadling på
Hjellevannet.
Fredag 24. juni 2022.
Norges Padleforbund inviterer til NM kortbane maratonpadling fredag 24. juni.
Arrangementet er en del av NM-veka.
Det er lagt opp til «selvhusholding». Det betyr i korte trekk at den enkelte selv må
sørge for mat, drikke og øvrig forpleining. Det legges opp til skift i telt, og det er ikke
garderober/dusj. Det vil hentes inn egne toaletter til utøverområdet
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Lokalisering
Padlekonkurransen vil foregå på Hjellevannet i Skien. Det er lagt opp til at sekretariat
og utøverområdet ligger ved pirene på vestsiden av Klosterøya. Parkering på merket
området i kartet (omtrent midt i Klosterøya). Overbæringen vil være på Bakkestranda.
Vi oppfordrer publikum / tilskuere å følge løpet fra Bakkestranda, her får man god
oversikt over overbæringen, samt god sikt til start/mål og siste sving. Nærmeste
offentlige parkering til Bakkestranda er Lundetangen P
(https://goo.gl/maps/Lt3gRgto92tmtQ5F9). Skisse av NM-løypa, utøverområdet og
parkering ligger lenger ned i invitasjonen
Arena
Traseen vil ligge langs med vannet med start og mål på klosterøya. Fra starten
fortsetter traseen et rett strekk ca. 400m vest over før den vender 180 grader.
Traseen går så ca 200 m østover til overbæringen. 200 m etter overbæringen rundes
det to bøyer og traseen vender tilbake i retning start / mål. Overbæringen (2stk) vil

foregå på sand og gress. Etter overbæringen er man er inn i samme trase som på
første runde. Etter siste overbæring vil mållinjen ligge etter runding av bøyen på vestsiden av vannet. Lengden på løypa blir ca 3,2 km.

Overbæringen vil være på Bakkestranda. Sand inn og sand / gress ut, sistnevnte
avhenger av vannivå. Total lengde 60-80m.

Utøverområde og parkering
Det vil i år være mulighet for publikum under arrangementet. Det vil etableres en
egen oppholdssone for utøvere, trenere og lagledere på Klosterøya. Her vil det
rigges for telt til skift. I samarbeid med Norsk Tipping vil det rigges opp 1 telt på 3x6m
til skift, men det oppfordres sterkt til at deltakende klubber stiller med egne telt.
Arrangementstoaletter settes opp ved utøverområdet
Det er et kommunalt parkeringsområde i nær tilknytning til arenaen, se vedlagt kart.
Kajakkhengere kan kjøres inn på utøverområdet og settes der, men andre biler
parkeres på p-plassen merket i kart.

Sport og program
Det er lagt opp til konkurranse i seniorklasse, U18, U16 og U14. Dersom det er flere
utøvere enn 20 i en klasse, blir det to heat. Det tas forbehold om endringer.
Klasser
Lagledermøte
Senior og U18
U16
U14

Finaler senior og U18

Kjønn
Menn heat 1
Menn heat 2
Gutter
Gutter
Jenter
Premieutdeling U-klasser
Menn

Tid
10:00
10.30
10:50
11.10
11.40
12.10
13.00
15.00

Damer
Premieutdeling senior

15.20
16.00

Påmelding
Påmelding via: https://racemanager.no/
Pris pr. deltaker: 250 kr, betales gjennom Racemanager. Husk lisensforsikring!
Påmeldingsfrist: 20. juni 2022, vi oppfordrer til å melde seg på så tidlig som mulig.
Vi ønsker hjertelig velkommen til en fartsfylt padledag!
Norges Padleforbund
v/ Martin Lillehagen Hanssen,
epost: martin@padleforbundet.no / 97 98 73 52

