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Under SM-veckan kommer SVT att sända 57 timmar Live TV och  
vattenskidor och wakeboard får sammanlagt 160 minuter! 

 

INBJUDAN Open SM 2017 Vattenskidor 
Borås 1 – 3 juli 

 

 
Arrangör: Svenska Vattenskid- & Wakeboard Förbundet i samarbete med ett flertal 
klubbar  
 
Arena/tävlingsplats: Sjön Kolbränningen i Borås 
 
Klasser: Open och Funk  
 
Klassning: OPEN RLH och Funk NTH  
 
Grenar: Slalom, trick, hopp, kombinerat och lag 
 
Kvalificering: Kvalgränser för deltagande finns att tillgå på följande länk 
http://www.vattenskidor.org/globalassets/svenska-vattenskid---
wakeboardforbundet/regler/2017-04-13-kvalgranser-till-open-sm.pdf 
 
Anmälan: Kan endast göras via följande länk:  
 
http://www.supersaas.com/schedule/Harald10/SM_Vattenskidor 
 
Här väljer du först och främst vilken eller vilka grenar och vilken klass (open eller 
funk) du önskar delta i. För att anmälan ska registreras måste namn, mobilnummer, 
personnummer och licensnummer fyllas i. I tillägg måste även startavgiften om SEK 
500/gren erläggas. Betalning genomföras via Pay Pal med kreditkort. Detta är även på 
samma vis som betalning ska göras för officiell träning. Sista anmälningsdatum är 
måndagen 2017-06-26, klockan 12.00. Anmälningar inkomna efter utsatt deadline 
kan accepteras i mån av plats och till en kostnad av SEK 750/gren. 
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I samband med anmälan godkänner anmäld åkare att bilder och videos tagna under 
mästerskapet kan komma att publiceras på SVWFs web- och Facebook sida. 
  
Dragbåt: Master Craft Pro Star 2017 med senaste versionen av Zero Off 
  
Servering: Kiosk finns vid arenan 
 
Boende: Värt att nämnas är att risken är stor att varenda skrubb i Borås är fullbokad 
sedan länge på grund av att det just under denna tid även arrangeras SM i 48 andra 
olika grenar/sporter  
 
Övrigt: Årets Svenska Mästerskap ingår för första gången någonsin i 
Riksidrottsförbundets SM-vecka. Mästerskapet kommer att arrangeras på en icke 
permanent och oprövad anläggning men där grundförutsättningarna för fantastiska 
resultat existerar. Vi ber samtliga deltagare ha detta i åtanke och ha förståelse för att 
det kan komma att existera vissa ”barnsjukdomar” under mästerskapet. Besök gärna 
den officiella websidan för SM-veckan som är http://www.smveckan.se 
 
Officiell SM-Träning: Fredag 30 juni  
 

• 11.00 – 15.00: 37 träningstider för slalom. 4 passeringar (6 minuter) SEK 150  

• 15.30 – 16.30: 10 träningstider för 150cm hopp. 3 hopp (6 minuter) SEK 150  

• 16.42 – 18.18: 15 träningstider för 165cm hopp. 3 hopp (6 minuter) SEK 150 

• 18.30 – 19.30: 10 träningstider för trick. (6 minuter) SEK 150 
 
 
Officiell träning kan endast bokas via följande länk:  
 
http://www.supersaas.com/schedule/Harald10/Prov%C3%A5k_Vattenskid_SM 
 
Här måste du först och främst bläddra fram till rätt datum (30 juni). Väl där kan du 
sedan välja vilken tid du vill ha (var 6:e minut). Varje bokningsbar tid är grenspecifik 
och du bokar antingen slalom, hopp 150, hopp 165 eller trick.  
För att genomföra en bokning behöver du även registrera dig med e-post adress, 
användarnamn och lösenord. För att sedan gå vidare och boka en träningstid behöver 
du även fylla i ditt namn, personnummer, mobilnummer samt licensnummer. I detta 
skede ska även betalning genomföras via Pay Pal med kreditkort, precis såsom för 
anmälningsavgiften. 
 
Notera att det är ”först till kvarn” principen som gäller samt att varje deltagare 
endast kan boka en träningstid per disciplin. Bokningen är bindande och bokad samt 
betald tid kan ej ombokas eller återbetalas. 
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Program Lördag 1 juli:  
 

• 09.30 Åkarmöte  

• 10.00 Första start 

• Kvalificering slalom och hopp 
 
Program Söndag 2 juli: 
 

• 10.00 Kvalificering trick 

• 13.00 Semifinal och Funk final slalom 

• 16.00 Semifinal och Funk final hopp 
 
Program Måndag 3 juli 
 

• 10.00 Semifinal och Funk final trick 

• 13.00 Final trick (6 åkare) 

• 16:00-17:15 Final slalom (6 åkare) och hopp (6 åkare) 
 
 
Frågor, vänligen kontakta: 
 
SM Överdomare Anders Johansson, telefon: 0702-842097  
SVWF Sportchef Michael Kjellander, telefon: 0704-834963 
Lokalt SM-ansvarig Mats Brännström, telefon: 0707-253995 
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