Masters of Waters 2017, information och program
Välkomna till Masters of Water, tävlingen där vi korar Sveriges bästa forspaddlare! Vi vill att Masters
ska vara en tävling där alla känner sig välkomna, där alla kan delta och där vi har kul i forsen. Hela
tävlingen genomförs i Lissfors i Dala-Floda och samlingsplats är den stora uteplatsen vid Floda
Forsfarares klubbhus. Här kommer lite info och ett tidschema för dagarna.

Fredag 21:a juli
16:00 – Speederkajaker finns tillgängliga för att provpaddla i Lissfors.
17:00 - Efteranmälan öppnar. Betala med Swish 1230019190. Nummerlappar hämtas ut av
tävlande. Samma nummerlapp gäller hela tävlingen.
17:30 – Informationsmöte för alla tävlande i MOW vid sekretariatet.
18:00 – Start Speeder Race, startordning enligt startlista på www.flodaforsfarare.se
Lördag 22:a juli
08:30 – Speederrace för sent tillkommande tävlande (föranmälan krävs senast fredag 19:30)
09:00 – Sekretariatet börjar ta emot efteranmälningar till Minimasters
09:00 – Informationsmöte om freestyletävlingen, med Simon Ingelsten & Alvina Skogman
09:30 – Första start Freestyle, herrjuniorerna inleder.
10:00 – Fikaförsäljning startar på Kajaktivs lilla innegård. Swish 1230019190, eller kontant.
10:30 – Efteranmälan till Minimasters stänger
11:00 - Mini-Masters. Barntävling vid Lissfors brygga. Tävlingsledare: Inka Gurung
14:30 – Informationsmöte om Kajakcrosstävlingen, med David Levrén
15.00 – Första start Kajakcross
16:00 – Fikaförsäljningen stänger.
18.00 – Prisutdelning på klubbhusets uteplats. Därefter tänds grillar och vi äter middag på
uteplatsen om vädret tillåter. (Tag med egen mat och dryck)
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I den röda kvarnbyggnaden vid stenbron bor familjen Runo. De driver bondgård i
Lissfors. Tänk på att inte släppa ut djur ur hagar och att vi är inne på deras tomt
eftersom den gränsar till forsen granne med Kajaktiv. Parkera inte bilen där.
Anmälningsavgifter, fika, spontana bidrag och ev logi kan betalas med Swish
1230019190.
Tävlingsledare: David Levrén 070 250 97 77
Minimasters och presskontakt: Inka Gurung 073-81 405 70
Sekretariat: Magnus Söderberg: 070 622 77 85

