SVENSKA MÅNGKAMPSFÖRBUNDET
Swedish Multisports federation
Modern Femkamp
Svenska Mångkampsförbundet och K1 SoIF har härmed nöjet att inbjuda till

Öppna Nordiska Mästerskapen i Modern femkamp
och
Svenska Mästerskapen i Modern femkamp
i Stockholm 24 – 26 september 2021
Var:

24 september: Simning i Söra simhall, Luffarbacken 84, Åkersberga.
25 september: Ridning inomhus på K1, Lidingövägen 28, Stockholm.
Fäktning i DIF:s nya fäkthall, Gasverksvägen 12, Stockholm.
26 september: Laser-run och prisutdelning, Villa Franska Udden, Björkuddsvägen
14, Saltsjö-Boo (Vikingshill i Nacka).
För de som saknar bil: Sök reseplanerare på www.sl.se.

Klasser:

Öppet Nordiskt Mästerskap (Öppet NM), Nordiskt Mästerskap (NM) och Svenskt
Mästerskap (SM): Seniorer damer & herrar, juniorer damer & herrar samt Ungdomar
U19‐U15 damer och herrar.
Öppet NM är öppet för tävlande även från icke-nordiska länder. NM är endast öppet
för tävlande som innehar en giltig UIPM-licens från ett nordiskt land.
I SM ingår även tävlingen ”Kungakannan” för klubblag (för regler, se Modern
femkamps hemsida).

Program:

24 september kl 19:00: Samling i Söra simhalls entré för teknisk genomgång med
funktionärer och ledare, insläpp för tävlande samt upprop. 25 meters bassäng.
19:15 Insimning
20:00 Simtävling
25 september kl 8:45: Samling vid K1:s huvudentré för insläpp av tävlande och
medföljande. OBS Maximalt en ledare/medföljande per aktiv, vilka ska ha anmält
namn och personnummer i förväg för att kunna bli insläppt genom vakten. Om man
inte är föranmäld med namn och personnummer så släpps man inte in på K1 – byte
av ledare/medföljande kan alltså inte göras.
K1:s funktionärer ansvarar för skötsel och sadling av hästarna – inga aktiva eller
ledare ska uppehålla sig i stallet.
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12.00 Egen lunch och transport (ombesörjes ej av arrangören) till DIF:s nya fäkthall i
Hjorthagen (närmaste T-banestation Ropsten).
~13:30 Fäktning. Beroende på anmälningsläget förbehåller sig arrangören att
- eventuellt dela upp fäktningen i en äldre och en yngre tävlingsklass
26 september kl 10:00: Samling vid Villa Franska Udden i Vikingshill för genomgång
och banvisning. Löpbanans underlag är gräs och grus.
~11:00 Laser-Run, start första heat
~14:00 Prisutdelning.
Observera att vissa tider i programmet är preliminära och kan komma att ändras
beroende på antalet deltagare.
Regler:

I enlighet med UIPM:s regler och i förekommande fall SMKF:s reglemente för
Svenska Mästerskapen. Arrangören följer löpande Folkhälsomyndighetens COVID19-rekommendationer och ledare och aktiva förutsätts ta del av dessa på egen hand.
Antalet tävlingshästar är begränsat och det finns inga garantier att samtliga tävlande
bereds tillfälle att rida. Under ridningen kommer det att finnas personal, både vid
framridning och tävlingsritt, som när som helst kan avbryta en ritt ifall bedömningen
görs att ritten inte tros kunna genomföras på ett säkert sätt för ryttare och/eller häst.

Boende och transporter: Klubbarna ansvarar själva. Stockholmshotell som ligger i närheten av
ridning och fäktning: Clarion Collection Hotel Tapto, Jungfrugatan 57, Best Western
Hotel Karlaplan, Skeppargatan 78-84, och Scandic Park, Karlavägen 43.
Anmälan:

Senast 5 september 2021 till marit_larsjos@hotmail.com med kopia till
svante.rasmuson@gmail.com. Anmäl genom e-post med följande uppgifter:
Namn
Land/Klubb
Födelseår
UIPM-licens
Tävlingsklass(er)
Simtid för respektive tävlingsklass (100 eller 200 meter)
Om man avser att rida eller inte – internationell ridlicens krävs.
Namn och personnummer på eventuell ledare/medföljande till
ridningen på K1. Max. en person per aktiv.
OBS För sent inkommen anmälan innebär att man endast kan deltaga i ridgrenen i
mån av tillgänglig häst samt fördubblad startavgift.

Startavgift: Fem grenar: 650 kronor. Fyra grenar (ej ridning) 350 kronor. Betalas in i samband
med anmälan till: K1 Modern femkamp Plusgiro 4372864-1. Betalning från utlandet till SMKF:
BIC/IBAN HANDSESS / SE04 6000 0000 0007 1250 6888
Kontaktpersoner vid eventuella frågor
Magnus Gustavsson (tävlingsledare)
Svante Rasmuson
Marit Laitinen

+46705495757
+46708639331
+46702040356

Välkomna!

mgu@telia.com
svante.rasmuson@gmail.com
marit_larsjos@hotmail.com

