Invitation

DATO: 14. maj 2021

DM 2021 i Rødekro
Special DM 28. - 29. juli 2021
Open DM 30. - 31. juli 2021

Det er med stor fornøjelse at Kerteminde og Rødekro Vandski Klub byder alle vandskiløbere i Danmark
velkommen til DM 2021. Vi glæder os til at se jer alle sammen, og vi vil gøre vores bedste for at i får en god
oplevelse sammen.

Båd:

Malibu Response. Der anvendes Zero Off og SurePath.

Startgebyr:

Special DM: 325 kr. pr. disciplin – 3 discipliner for 850 kr.
Open DM: 325 kr. pr. disciplin – 3 discipliner for 850 kr.
Special + Open DM: 600 pr. disciplin – 3 discipliner 1550 kr.

Kategorier:

Special DM: U10, U12, U14, U17, U21 og Senior – pige/dreng, dame/herre
Open DM: Open Dame og Open Herre

Officiel træning:

Tirsdag den 27. juli kl. 14-21
Torsdag den 29. juli kl. 18-21
Slalom 4 gennemløb, 4 længder trick i søen, 3 hop. Pris 150 kr. Pr stk.
Tid skal reserveres via NemTilmeld forud for træning. (senest 27/7 kl. 12)

Tilmelding:

Via EMS og NemTilmeld. Husk at der skal indløses licens til IWWF inden tilmelding.

Special DM

Klik her for direkte adgang eller gå på ems.iwwf.sport og find 21DEN001

Open DM

Klik her for direkte adgang eller gå på ems.iwwf.sport og find 21DEN002
Tilmeldingen er åben

Betaling:

rvwk.nemtilmeld.dk for konkurrence og tilmelding til officiel træning og Festbanket.
Din tilmelding til konkurrencen er først gyldig efter tilmelding i EMS og NemTilmeld.

Tilmeldingsfrist:

For konkurrencen er mandag 12. juli kl. 12.00.
Herefter administrationsgebyr kr. 50 pr. Tilmelding
Officiel træning er dagen inden træningen kl. 12.00
Festbanket tirsdag d. 27/7 kl. 12.00. mere info følger

Overnatning:

Der kan overnattes i telt eller campingvogn på klubbens område. Strøm er tilgængeligt
i begrænset omfang. Der vil være adgang til toiletter ved søen, og bad i begrænset
omfang på nærliggende skole.

Vi glæder os til at se jer
Kerteminde og Rødekro Vandski Klub

