
Student-SM i inomhusrodd 2020 
 

  

REGATTA 84 

 

Tävlingsdatum: 1 februari 2020 
Tävlingsplats: Arena Älvhögsborg Trollhättan 

Anmälan senast: Lördag 25 januari 2020 

 
Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (CIS) och Regattaföreningen 84 i samarbete med 
Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) inbjuder här med in till student-SM i 
inomhusrodd.  

Tävlingen går av stapeln i Arena Älvhögsborg i Trollhättan i samband med Svenska 
Roddförbundets deltävling 1 i Svenska Inomhusserien, Inomhusrodd. (Se separat inbjudan 
www.regatta84.se) 

Klasser 
(med reservation för antalet anmälningar).  

Distans: 1000 meter 

- Lopp 120 Singel – dam 
- Lopp 121 Singel – herr 
- Lopp 165 Dubbel – dam 
- Lopp 166 Dubbel – herr 
- Lopp 167 Dubbel – mix 
- Lopp 185 Fyra – dam 
- Lopp 186 Fyra – herr 
- Lopp 187 Fyra – mix  

För att en klass ska bli SM-klassad måste minst fyra olika studentidrottsföreningar i varje 
klass komma till start.  

Medlemskap krävs i en förening som är ansluten och har erlagt medlemsavgift till Sveriges 
Akademiska Idrottsförbund. Innan tävlingen ska du kunna uppvisa Mecenatkort (eller 



motsvarande studentlegitimation), bevis på ditt medlemskap i Sveriges Akademiska 
Idrottsförbund-ansluten förening och legitimation. Inga roddlicenser krävs.  

Tävlingarna genomförs enligt SAIF:s tävlingsbestämmelser samt nedan specificerade 
tävlingsregler. Där inget annat anges i SAIF:s tävlingsbestämmelser gäller Svenska 
Roddförbundets tävlingsregler för inomhusrodd.  

Anmälan sker på mail till tävlingsansvarig,  regattaforeningen84@gmail.com, senast lördag 
25/1. Varje studentidrottsförening utser en lagledare som skickar in allas uppgifter.  

Anmälan ska innehålla: 

- Föreningens namn 
- Representantens 

• Namn 
• Mobilnummer 
• Mailadress 

För varje start / lag anges: 

- Loppnummer 
- För varje roddare 

• För- och efternamn 
• Födelseår 

Tävlingsstart är klockan 10. Resp lopps startid fastställs när startlistan är klar. Klassordning 
bestäms efter att anmälan stängt. Ett informationsmejl kommer mejlas ut till 
kontaktpersonerna för de olika studieföreningarna.  

Regattamöte hålls klockan 08:30 den 1/2. 

Anmälningsavgift 

- 175 k /singel 
- 250 kr/dubbel 
- 300 kr/fyra 

Efteranmälan: Dubbel anmälningsavgiftavgift 

Avanmälan: En extra anmälningsavgiftavgift 

Efteranmälan accepteras bara om det inte orsakar ändring i antalet delfinaler. Avanmälan 
gjord efter 20:00 på torsdag 30/1 debiteras avanmälningsavgift. 

Föreningar faktureras i efterhand, övriga betalar kontant till regattaexpeditionen före resp 
roddares första start. 

 

mailto:regattaforeningen84@gmail.com
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Övrigt 

På Hotell Scandic Swania i Trollhättan erbjuds boende till rabatterat pris. Tel.: 0520-89000 

Se information på www.regatta84.se om erbjudandet. 

Vi arrangera en gemensam aktivitet på lördagskvällen i Göteborg. Vi återkommer snart med 
ytterligare detaljer. Kontakta: info@cis-chalmers.se 

Mat 
På Arena Älvhögsborg finns Cafe. 

Dessutom finns möjlighet att förboka middag i Bowlinghallens restaurang till rabatterat pris, 
finns i anslutning till tävlingshallen. Se vidare information på www.regatta84.se 

  



Swedish Student Championship  
in indoor rowing 2020 

 

  

REGATTA 84 

 

Date: 1st of February 2020 
Place: Arena Älvhögsborg Trollhättan 

Registration until: 25th of January 2020 

 
Chalmers Studentkårs Idrottssällskap (CIS) and Regattaföreningen 84 in collaboration with 
Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) invites you to the Swedish Student Championship 
in indoor rowing. 

The location for the competition will be at arena Elvhögsborg in Trollhättan to together with 
Svenska Roddförbundets deltävling 1 i Svenska Inomhusserien, Inomhusrodd. (Invitation 
available at www.regatta84.se) 

Races 
(with reservations for numbers of contestants) 

Distance: 1000 meter 

- Race 120 Single – women 
- Race 121 Single – men 
- Race 165 Double – women 
- Race 166 Double – men 
- Race 167 Double – mixed 
- Race 185 Four – women 
- Race 186 Four – men 
- Race 187 Four – mixed 



 
At least four different Student Associations must compete in a race for the race to be 
qualified as “SM”. 

Every association must be a member of Swedish University Sports Federation (SAIF) in order 
to compete. Every student must be able to show a valid student-ID. Every association should 
prove their membership in SAIF. Rowing-licenses are not required.  

The competition will follow SAIF:s rules for competitions and specific rules will follow. The 
rules of Svenska Roddförbundet regarding indoor competitions will apply if the other rules 
are inconclusive.  

Your participation should be by mail to the person in charge of the competitions, 
regattaforeningen84@gmail.com, before the date 25/1. Every association has to announce 
a captain that will send us the valid information about the contestants.  

The application must include: 

- Name of the association 
- The captain’s 

• name 
• mobile number 
• e-mail address 

For each  start / team state: 

- Number of the race 
- For each rower 

• Forename and surname 
• Date of birth 

The competiton starts at 10 AM. The order of the races will be decided after the due date of 
the applications. The captain will receive an e-mail with information. 

Regatta briefing at 8:30 on the 1/2. 

Registration fee 

- 175 kr / single 
- 250 kr / double 
- 300 kr / four 

Late registration fee: Twice registration fee 

Unregistration done after 20:00 Thursday 30/1, charge one extra registration fee 

Associations are billed afterwards; others pay on the competition site before the first race of 
the respective athlete. 



Others 

There is a possibility to stay at Hotell Scandic Swania in Trollhättan at reduced price, phone: 
0520-89000. 

We will arrange an activity for all contestants on Saturday night in Göteborg. More details 
will be provided soon. Contact: info@cis-chalmers.se 

Food 

In Arena Elvhögsborg there is a Cafe. There is also the possibility to pre-order dinner in the 
bowling, in Arena Elfhögsborg. Information at www.regatta84.se 


