
Dalsland Kanot Maraton 15.e upplagan 11/8 2018 
 

Tävlingsinformation!   
 
Här kommer information om allt du behöver veta inför tävlingen. Var vänlig och läs noga igenom. 
 

 
 

Incheckning - Fredag 10.e augusti 
Incheckning  
Fredag 10.e augusti mellan kl. 13:00 – 21:00 i Centralparken i Bengtsfors, lördag mellan 06:30 – 07:30 vid starten 
på Baldersnäs. Juniorer, vintage och SUP måste checka in på fredagen. 
 
Om du kommer söderifrån kan med fördel följa skyltningen till Baldersnäs för att placera din kanot vid 
startområdet INNAN du checkar in i Bengtsfors. 



 
 
   
Startkuvert 

• Nummerlapp som fästes synligt på bröstet. Paddlar ni canadensare, K2, K4 eller drakbåt så fäster ni 
nummerlappen på den som sitter längst fram i kanoten. Nummerlappen innehåller chipet till tidtagningen så 
det är viktigt att den sitter där den ska.   

• Nummerlappklistermärke. Detta skall fästas fram på höger sida av kanoten.   

• Startpåse som kan används för att packa ner saker som man vill ha när man kommer till målområdet (tex. 
handduk, tvål, klädombyte etc.). Påsen lämnas i den framkörda bilen för startpåsar vid startområdet på 
lördag morgon. Startpåsen fraktas sedan till duscharna i Sporthallen i Bengtsfors.  OBS! Vi ansvarar inte för 
innehållet i startpåsarna.   

    
Tälta/Campa vid starten. 
Det är möjligt att tillbringa natten till lördagen i tält/husbil/husvagn på fältet vid starten. Kostnaden för detta är 100 
kr per person och markägaren kommer under fredag kväll eller lördag morgon att ta betalt. Se till att ha kontanta 
betalningsmedel till hands. Kontaktuppgifter till markägare finns på www.lantras.se 
 

START – lördag 11.e augusti 
 

Start 55 km 
Starten går utanför Baldersnäs Herrgårds gästhamnsbrygga. Det blir som vanligt en masstart klockan 08:00. 
Stafettklassen och Open-klassen startar 08:15 för att undvika trängsel vid första lyftet.   
 
Start 21 km 
Juniorer, vintage- och SUP-klass startar i Gustavsfors med masstart klockan 11:00.   
 
Bussar  
Alla bussar utgår från DKM bussterminal vid Bengtsgården (skolan) i Bengtsfors som ligger mitt emellan 
målgången och matsalen.  
 
Bussar går från Bengtsfors till starten på tävlingsdagens morgon. Vi rekommenderar att ni använder er av denna 
service, då det kan bli mycket trångt med bilar i startområdet. Alla bussar är gratis för deltagare.   
 
Tidtabell. 
06:00 Dalslands Camping 
06:15 DKM bussterminal  
06:20 Majbergsdal, södra infarten till Bengtsfors  
06:35 Ica Supermarket Billingsfors  
06:40 Laxsjöns Camping och friluftsgård  
06:45 Långbron, Dals Långed  
07:05 Baldersnäs   
 
09:30 Buss till Gustavsfors för juniorer, Vintage och SUP.  
 
Bussar tillbaka till Baldersnäs utgår från DKM terminalen i Bengtsfors varje hel timma mellan klockan 15:00-
20:00. Bussar tillbaka till Dalslands Camping går från samma hållplats varannan timme från kl. 16.00 på 
förfrågan.    
 
 

UNDER LOPPET  - lördag 11.e augusti 
 
Banan  
Banan markeras av gula bojar/dunkar. Längs bansträckningen finns funktionärsbåtar/följebåtar och de känner ni 
igen genom att de har en röd flagga på sin båt. Funktionärsbåtarna finns endast längs den markerade 
bansträckningen vilket innebär att om du väljer någon annan sträckning så är det helt på egen risk. 
   
Bryta loppet 
En brytbil finns tillgänglig för de som tvingas bryta tävlingen. Om du tvingas bryta MÅSTE DU TA KONTAKT med 
en funktionär vid depåerna eller någon av följebåtarna, som är utrustade med röda flaggor. Vår brytbil hämtar 
sedan upp dig och din kanot på lämpligt ställe för transport till målet.   
 
Lyften  
Det är tillåtet att ta med och använda egen vagn. Man får även hjälpas åt tävlande emellan. Ingen ur publiken får 
hjälpa till vid lyften!  Det är totalt tre lyft (även för eliten). 
 

http://www.lantras.se/


Vid åska och påtaglig fara 
Tävling i all ära men givetvis måste säkerheten komma i första hand, vi uppmanar er därför att uppsöka skydd på 
land om det skulle börja åska.    
 
Om vi anser att er säkerhet är i stor fara kommer vi att blåsa av tävlingen tills faran är över. Detta kommer att 
göras vid depåerna och av bevakningsbåtarna. Bevakningsbåtarna kommer vara utrustade med sirener. 
Upprepade korta signaler betyder avbryt genast och paddla in till land och avvakta. Tävlingen startas på nytt med 
en lång ihållande signal.  Att inte hörsamma ”avbryt genast och sätt dig i säkerhet” signalen kan leda till 
diskvalificering.   
 
Bevakning/följebåtarna  
Båtarnas primära uppgift är att övervaka loppet och ingripa vid olycksfall.  Båtarna är fast stationerade, detta för 
att inte båtarnas vågor skall ställa till oreda. Vi rekommenderar att ni har med visselpipa för att kunna påkalla 
uppmärksamhet vid behov av hjälp.   
 
Säkerhet  
Kanotmaratontävlingar kan försätta de tävlande i farliga situationer. Det är nödvändigt att tävlande som ser 
kanotist i en nödsituation sätter in alla krafter för att undsätta den nödställde. Om tävlande inte följer denna regel 
kan han/hon diskvalificeras på livstid. (Svenska Kanotförbundets tävlingstekniska regler för kanotmaraton kap. 4 
§. 4)   
 
Börjar du tappa koncentration och balans, håll dig nära land så du slipper simma långt om du skulle ramla i.   
Ta med en visselpipa och fäst på flytvästen, den gör det enklare för följebåtar och andra att upptäcka att någon 
behöver en hjälpande hand. Har du inte en osänkbar kajak med vattentäta skott rekommenderas att köpa 
uppblåsbara luftkuddar som du sätter i fören eller aktern på din kajak. 
 
Flytväst   
Det är flytvästkrav i alla klasser utom elit. Det ska vara en godkänd flytväst. Detta för din säkerhet.  
 
Maxtider  
För att hinna fram till Bengtsfors innan vi stänger målet måste du hålla ett visst tempo. Du måste därför passera 
depån i Skifors innan klockan 12:00, depån i Gustavsfors innan klockan 15:00 och depån i Herrenäs innan kl. 
17:00. Kommer du till depåerna efter dessa tider får du inte fortsätta utan kommer få transport till målet med vår 
brytbuss. I Bengtsfors stänger målet klockan 19:00.    
 

 
EFTER LOPPET – lördag 11.e augusti 

 
Dusch och mat 
En promenad på 500 meter är det som krävs för att ta sig till duschar, massage och mat. Gångvägen bort till 
duscharna/matsalen kommer vara utmärkt med skyltar så att ni lätt kan hitta. Maten serveras på Kanalgården 
alldeles intill duscharna.  
 
Massage  
Massage kommer finnas tillgänglig i anslutning till duscharna efter tävlingen och kostar då 150 kr för 20 minuter. 
   
Transport av kanot  
Din kanot tas om hand efter målgång om så önskas. Den fraktas bort till kanotuppläggningen och där hämtar du 
ut den efter du duschat och fått mat. Vi ansvarar inte för kanoter vid denna uppläggningsplats utan erbjuder 
endast transporten till uppläggningsplatsen. Det kommer dock finnas en funktionär vid upplägget. Du kommer 
enkelt med bil till uppläggningsplatsen.  
  
Prisutdelning  
Prisutdelning sker vid DKM statyn vid målområdet kl:18.00 i alla klasser.  
 



 
 

För frågor kontakta oss: 0531-52 68 88 eller info@campdalsland.se  

mailto:info@campdalsland.se

