Invitation til DM i Vandski 2018 - 26.-29. juli
Vallensbæk Vandskiklub har fornøjelsen at invitere vandskiløbere til at deltage i DM i Vandski
2018. DM i Vandski 2018 omfatter Special DM 26.-27. juli og Open DM 28.-29. juli.
KONKURRENCE
Der konkurreres i disciplinerne slalom, trick og hop. Der løbes 2 runder, kvalifikation og finale i
hver disciplin.
Special DM og Open DM 2018 er homologeret efter International Ranking List homologation
Standard i slalom og hop. Trick er homologeret efter National Ranking List Homologation Standard
KATEGORIER
Special DM: U10, U12, U14, U17, U21, Senior 1-4, pige/drenge, dame/herre.
Open DM: Open Dame, Open Herre
BÅD
2015 Ski Nautique 200 6,0 Liter
SPEED CONTROL SYSTEM
Zero-Off
HOMOLOGERING
International Ranking List i slalom og hop. National Ranking List i trick.
TILMELDING DEADLINE
Online via forbundets hjemmeside www.vandski.dk. Deadline for tilmelding er tirsdag 24. juli.
Efter deadline er tilmelding bindende og startgebyr kan ikke tilbagebetales.
START GEBYR
Special DM (26.-27. juli): 300,- DKK pr. disciplin, 3 discipliner 800,- DKK
Open DM (28.-29. juli): 300,- DKK pr. disciplin, 3 discipliner 800,- DKK
Special+Open DM (26.-39. juli) 550,- DKK pr. disciplin, 3 discipliner 1500,- DKK
Special løbere der opstiller i begge konkurrencer tilbydes en samlet nedsat pris for begge
konkurrencer.
Betaling sker på vvk.dk under afsnittet ”Betal prøvetur/konkurrencegebyr” på forsiden. Sidste frist
for betaling er tirsdag 24. juli. Der kræves registreret betaling for at komme på startliste. Efter
deadline er tilmelding bindende og startgebyr kan ikke tilbagebetales.
Ved tilmelding efter deadline pålægges ekspeditionsgebyr på 50,- kr.
TRÆNING
Officiel træning onsdag 25. juli fra kl. 1400 og fredag 27. juli fra kl. 1800. Pris 125,- DKK for 4
passeringer i slalom eller 3 forsøg i hop eller 6 minutter trick. Bemærk maks. 2 træningspas pr.
løber.
Medlemmer af VVK kan IKKE benytte egen minutchip i de officielle træningstider.
Der kan ikke bookes træningstid, træningstiden afvikles efter tur ved henvendelse til bådføreren.
Træning skal betales før træning på vvk.dk under afsnitte ”Betal prøvetur/konkurrencegebyr” på
forsiden. Bådføreren kan fra båden kontrollere indbetalingerne.
TOURNAMENT MANAGEMENT
SplashEye Tournament Management system vil blive anvendt og resultater opdateret live på
IWWF's officielle hjemmeside.
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OFFICIALS
Overdommer
Homologator
Dommer
Dommer
Dommer
Dommer
Bådfører
Bådfører

Jørn Lund Jepsen, DEN
Kenny Frederiksen, DEN
Gert Abrahamsen, DEN
Casper Dietrich, DEN
Henrik Kielland, DEN
Jesper Schmidt, DEN
Mads Eliasen, DEN
Peter Madsen, DEN

INDKVARTERING
Der vil være mulighed for at campere på arealet langs søen. Det er muligt at få tilslutning til 230V.
Strøm og camping langs søen er gratis.
KIOSK OG BESPISNING
Fra torsdag til søndag vil det være muligt at købe morgenmad og frokost til rimelige priser og så
længe lager haves i boden langs søen. Al mad leveres og tilberedes af ekstern leverandør. Der vil
også være salg af sodavand, vand, kaffe og juice, ligesom der vil være et mindre udvalg af is og
slik. Der kan betales med mobilepay eller kontant.
FESTBANKET
Lørdag aften d. 28.7 arrangeres der festbanket hvor maden leveres af vores ekstern kok Michael.
Pris: 175,- DDK for voksne og 100,- DKK for børn under 10 år. Der kan købes øl samt vin pr. glas.
BEMÆRK: DET ER IKKE MULIGT AT MEDBRINGE EGNE DRIKKEVARER TIL
FESTBANKETTEN – DU STØTTER VANDSKIKLUBBEN MED DIT KØB!
Sidste frist for tilmelding og betaling er 27. juli kl. 12. Betaling sker på vvk.dk under afsnittet
”Betal prøvetur/konkurrencegebyr” på forsiden. Betaling er bindende og gælder samtidig som
tilmelding.
KONTAKT
Johan Høgh Sørensen
Email: formand@vvk.dk
Telefon: +45 2366 0450

