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Inbjudan att arrangera tävlingar
Svenska Roddförbundet inbjuder härmed svenska regattaarrangörer och föreningar att
ansöka om att få arrangera tävlingar under kommande inne- och utesäsong:

Inomhus-SM 2017-2018
Ramar: Årets inomhussäsong planeras bestå av två till tre deltävlingar. SM kommer likt
föregående säsong att avgöras som en serie, där poäng räknas på samtliga deltävlingar.
Tävlingar ingående i SM-serien kan arrangeras under tiden 2017-11-15 – 2018-03-30.
Ansökan: Ansökan om att få arrangera tävling ingående i Mästerskapsserien ska vara SR:s
kansli tillhanda senast 24:e september 2017 på info@rodd.rf.se. Ansökan ska innehålla
uppgift om arrangör, datum, lokal, samt eventuella kringarrangemang. SR förbehåller sig
rätten att fritt utse SM-arrangörer bland sökande klubbar. Meddelande om arrangörsskap
kommer att publiceras på rodd.se den 28:e september.

SM 2018
Ramar: Svenska mästerskapen ska utgöras av en tredagars tävling under augusti eller
september, enligt samma upplägg som har gällt säsongerna 2016 och 2017.
SM-tävlingarna har roterat mellan arrangörer enligt en given turordning, denna har dock
frångåtts under senare år varför alla ansökningar kommer att prövas. Vid utvärderingen
kommer ”turordningen” att beaktas. Arrangören bör kunna tillhandahålla möteslokal för
minst 60 personer under minst en av kvällarna under SM-helgen. SM-tävling bör ej planeras
så att den krockar med internationellt mästerskap
Ansökan: Ansökan om att få arrangera SM 2018 ska vara SRs kansli tillhanda senast den
29:e oktober 2017. Ansökan ska innehålla uppgift om arrangör, plats och datum för
tävlingen samt eventuella kringarrangemang.

Sprint-SM 2018
Ramar: Tävlingen kan avgöras på distanser mellan 300 och 500 meter och antingen som
traditionell regatta över sex banor eller som matchracing med två banor. Tävlingen kan
arrangeras valfri helg under juli-september. Vid utvärderingen kommer stor vikt att läggas
vid hur välbesökt arrangemanget kan tänkas bli av dels publik, dels av roddare, varför
kringarrangemang kan vara en viktig del. SM-tävling bör ej planeras så att den krockar med
internationellt mästerskap
Ansökan: Ansökan om att få arrangera Sprint-SM 2018 ska vara SRs kansli tillhanda senast
den 29:e oktober 2017 på info@rodd.rf.se Ansökan ska innehålla uppgift om arrangör,
tävlingsform, plats, datum för tävlingen samt eventuella kringarrangemang. Arrangörer
uppmanas att ange flera alternativa datum i syfte att underlätta säsongsplaneringen.
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Nordiska mästerskapen för juniorer 2020
Ramar: Tävlingen ska genomföras under andra halvan av juni 2020 och ska följa riktlinjer
från NOR. JNM utgör normalt en del av en ordinarie regatta över full distans.
Ansökan: Ansökan om att få arrangera JNM 2020 ska vara SRs kansli tillhanda senast den
29:e oktober 2017 på info@rodd.rf.se Ansökan ska innehålla uppgift om arrangör,
tävlingsform, plats, datum för tävlingen samt eventuella kringarrangemang.

Nationella och regionala tävlingar
Ramar: Under september och oktober kommer en omfattande översyn av roddens
tävlingsformer att genomföras under ledning av roddförbundets kansli. Resultatet av
översynen kommer att publiceras ca två veckor före höstens roddforum, och debatteras
under roddforum, då även tävlingskalendern för 2018 kommer att fastställas. Bland tänkbara
utfall av genomlysningen finns bland annat en större variation avseende tävlingsdistanser
och andra klassindelningar. Även behov av mer övergripande förändringar kan komma att
uppmärksammas.
SR uppmanar potentiella regattaarrangörer att söka sanktion för de tävlingar de vill
arrangera under 2018, oavsett storlek. Såväl små som stora arrangemang uppmuntras, dock
kommer enbart sanktionerade tävlingar att kunna besättas med domare. På dagar då
sanktionerad regatta avhålls får inga andra tävlingar arrangeras.
Ansökan: Ansökan om sanktion för regatta ska vara SR:s kansli tillhanda senast den 29:e
oktober 2017 på info@rodd.rf.se Ansökan ska innehålla uppgift om arrangör, tävlingsform,
plats, datum för tävlingen samt eventuella kringarrangemang.

Planeringsunderlag
Tidigare SM-arrangörer
År
Datum
Plats
2009 4-6 sept
Rådasjön
2010 3-5 sept
Ryrsjön
2011 23-25 sept Hjelmsjön
2012 24-26 sept Farsta
2013 13-15 sept Rådasjön
2014 7-8 juni
Ryrsjön, småbåt
2014 6-7 sept
Farsta, storbåt
2015 18-20 sept Ryrsjön
2016 16-18 sept Farsta
2017 18-20 aug
Jönköping

Kända internationella tävlingar 2018
Datum
Plats
25-27/5 JEM
2-3/6
Världscup 1
23-24/6 Världscup 2
7-8/7
Sorö, NM
14-15/7 Världscup 3
26-29/7 U23-VM
3-5/8
EM
10-12/8 JVM
31/8-2/9 U23EM
9-16/9
VM
13-16/9 Masters
29-30/9 Baltic Cup
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