Svenska Skridskoförbundet och arrangören Tanums Idrottsförening
har äran att inbjuda till

SVENSKA MÄSTERSKAPEN PÅ INLINES

8 juni 2019 i Tanumshede
I samarbete

Tävlingarna arrangeras enligt Svenska Skridskoförbundets regelverk för SM-tävlingar.

Vem får starta i mästerskapen?
SM-tävlingarna är öppna för juniorer (15 år), seniorer och veteraner (klass 35-44 år, 45-54
år och 55+) som är medlem i en förening ansluten till Svenska Skridskoförbundet.

SM-distanser
SM avgörs på distansen 42 km (6 varv på en 7 km lång bana)

Program
Start för SM i Inlines Marathon är kl 14:00 ihop med den öppna inlinestävlingen.
Deltagare i SM har ett eget startled lite längre fram än övriga deltagare.
För mer information om tävlingsdagen, bansträckning, deltagaruppgifter och mycket annat
hänvisar vi till Tanumsloppet.se.

Licenser
Giltig tävlingslicens måste innehas av alla aktiva from det år den aktive fyller 15 år. Licens
ansöks om via Idrott Online.

Medaljer
Juniorer och seniorer får RF´s SM-tecken i guld, silver och brons. Veteraner
tilldelas förbundets medalj i guld, silver och brons. OBS att det krävs minst fyra
startande för att guld, silver och brons ska delas ut. Vid tre startande delas guld och
silver ut och vid två startande delas endast guldmedalj ut.

Anmälningar
Anmälan görs via Tanumsloppet.se hemsida, och klicka sedan på ”Anmälan”.

Anmälningsavgifter
Anmälningsavgiften betalas till arrangörens konto i samband med anmälan. Anmälan är
inte giltig om anmälningsavgiften inte är betald, eller giltig tävlingslicens inte är betald.
Deltagaravgiften vid alla Svenska mästerskap för veteraner, seniorer och juniorer är 300 kr.

Anti-doping
Dopingkontroller kan komma att genomföras i enlighet med Sveriges Riksidrottsförbunds
regelverk.

Bankett – lördag kväll 8/6
Alla deltagare inbjuds till Bankett lördag kväll efter loppet till Grebys Hotell & Restaurang
(BÖSTEBAR) i Grebbestad. Det erbjuds då en ”Räkfrossa” där man äter så mycket räkor
man orkar. Till det erbjuds valfri dryck (1 glas vin /1öl / 1 läsk).
Priset är 250 kr per person för Räkfrossa inkl 1 valfri dryck.
Tid meddelas senare.
Anmälan görs senast söndag 2/6 till: larsa@vglp.se

Kostnadsfri teknikträning – söndag fm 9/6, kl 10-12
På söndag fm 9/6 mellan kl 10-12 erbjuder Gisle Tverland från Skridskoförbundet
kostnadsfri teknikträning på västra parkeringen till Tanum Shoppingcenter. Det är
samma parkering som används som eventområde under tävlingsdagen lördag 8/6.
Rollerblade är på plats, så det finns möjlighet att prova deras inlines!
Anmälan görs senast söndag 2/6 till: sofia.larsson@skridsko.se
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Grebys.se
Tanumstrand.se
Tanumsloppet.se > Information > Boende
Tanums IF kommer att hyra ut husbils- eller husvagnsplatser på ”Sparvallen” i
Tanumshede under tävlingshelgen. För mer info ring Tanums IF kansli: 052520532. Tanums IF kansli öppettider är: måndag-fredag 8:00 – 12:00

