Kragerø Kajakkfestival 2019
Delta i Kragerø kajakkløp
Vinn en kajakk på startnummeret!

Ulike konkurranser for barn ca. 9 – 17 år fredag 5.
og lørdag 6. juli – vinn en kajakk på loddene du får!

Foredrag fredag 5. juli, klokka 19.00 med Eirik
Verås Larsen – slik ble jeg best!

www.kragerokajakklop.no

Vinn en Jaguar I-PACE fra Autostrada en helg!
Dersom du melder deg på Kragerø
kajakkløp innen lørdag 29. juni, klokka
12.00, er du med på trekningen om å
vinne Jaguar I-PACE fra Autostrada for
en helg.
Dette er en Elbil som yter hele 400hk
med rekkevidde på 470km.
Bilen har også AWD og er kåret til Årets
Bil i verden i tillegg til over 60 andre
utmerkelser!

Helgen 5. til 7. juli 2019 arrangeres den første festivalen av Kragerø Kajakkfestival. Dette skjer i
forbindelse med Kragerø Kajakkløp.
Kajakkløp: Vi trekker ut en surfski fra NK blant alle som deltar i kajakkløpet.
Barnekonkurranse (ca. 9 til 17 år): Vi trekker også ut en surfski fra NK til alle barn som deltar i
barnekonkurransene på fredag eller lørdag. Du får et lodd for hver øvelse, og du kan delta i en eller flere
konkurranser innen fotball-triksing, kajakkpadling, friidrett og quiz. Vi stiller opp med kajakk som du kan
låne i kajakk-konkurransen. Denne trekkes ut etter at konkurransen er avsluttet klokka 16.00 på lørdag.
Foredrag med Eirik Verås Larsen – slik ble jeg best: Fredag klokka 19.00 (entre kr. 300,-) på Biblioteket.
Gratis for alle deltagere av Kragerø kajakkløp og alle som deltar i barnekonkurransene.
Utstilling og testing av kajakker: Olympias Sport vil stille ut flere av sine kajakker. Her er det mulig å
teste disse og få et ekstra godt tilbud. I den forbindelse arrangeres det også gratis kajakk-kurs på fredags
ettermiddag. Meld deg på til arrangøren!
Prøvekjør biler fra Autostrada: Her kan du teste flere av Autostrada sine bilmodeller fra blant annet
Jaguar, Porsche og Alfa Romeo.

www.kragerokajakklop.no

Program
Program fredag 5. juli
13.00 – 20.00:











Henting av startnummer og etter anmelding til Kragerø kajakkløp.
Salg av mat og drikke.
Utstilling av biler fra Autostrada.
Utstilling og testing av kajakker fra Olympia Sport.
Prøvepadling klokken 16.00. Vi tester løypa sammen med start fra brygga i Kragerø.
Aktiviteter for barn og ungdom med innlagte konkurranser, blant annet ulike
friidrettsøvelser, quiz, kajakktrening, triksekonkurranse fotball. Premien er en flott
surfski kajakk fra NK.
Kajakk kurs. Meld deg på!
Gratis yogatrening for alle deltagere fra klokken 18.00 til 18.30 ved standen til
Autostrada.
Foredrag med Eirik Verås Larsen på Kragerø Bibliotek, klokken 19.00 til 20.00.

KAJAKKPUBEN! Fra klokken 20.00 til 01.00 blir det samling på kajakkpuben (Sveia) for en
hyggelig sammenkomst.

Program lørdag 6. juli







Henting av startnummer og etter anmelding frem til klokken 10.00.
Salg av mat og drikke.
Utstilling av biler fra Autostrada og kajakker fra Olympiasport.
Aktiviteter for barn og ungdom fortsetter. Trekning av kajakk klokka 16.15.
Kajakkløpet starter klokken 12.00.
Premieutdeling klokken 14.00 og trekning av kajakk på startnummeret.

KAJAKKPUBEN! Fra klokken 18.00 til 02.00 blir det igjen samling på kajakkpuben (Sveia).

Program søndag 7. juli:


Guidet tur med erfarne kajakkløpere rundt Skåtøy fra klokken 10.00. Start fra
Kragerø sentrum. Dette blir en sosial tur som vi håper flest mulig bli med på. Ta
med egen kajakk, samt mat og drikke. Dette er en GRATIS tur for alle. Møt opp!

Kontaktinfo: Jan Holte – Telefon 4816 6430 - Jens Ørnulf Klausen – Telefon 4596 9870

www.kragerokajakklop.no

