Batonbladet nr.3

Batonbladet
SM 2019 i Kalmar är avklarat och vi har sett fina
prestationer under våren. Men nu är det äntligen
sommar och framför oss har vi EM och IC.
Men innan vi går in på vad som händer under
sommaren så vill vi presentera vår senaste och
snyggaste uppdatering: VÅR NYA
FÖRBUNDSLOGGA!!

Men över till sommarens viktigaste händelser:
Först ut i sommar är EM, vecka 27 går den av stapeln i Frankrike. För att få tävla på EM så
har man blivit uttagen av Svenska drillförbundets tekniska kommitté. Årets tävlande är:
Individual Junior Woman:
Felicia Sjöstrand
Erica Sassler
Individual Senior Men:
Eddie Englid

Individual Senior Woman:
Hanna Persson
Erica Grebner
Sara Persson
Savannah Rezai
Junior Pair:
Elin & Tindra

Senior Pair:
Eddie & Hanna

STORT LYCKA TILL!

Glöm ej!
● Kick off 2019! 14-15 september i Lund
● Ansökning om att arrangera tävling senast söndag v.35 för HT och söndag v.40 för VT
● Ansökan om pensum kan göras fr.o.m. 1/8, årets gäller fram till 30/9
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Sedan vecka 32 så är det International Cup, denna går också av stapeln i Frankrike. IC är
lite annorlunda än vad tävlingar i Sverige är. För på dessa tävlingar så tävlar man inte i de
vanliga klasserna som vi är vana vid. Vi kör en liten genomgång på de klasser som finns:
Artistic solo
När du tävlar i artistic solo, innebär det att du på en yta av 12x6m kör ett solo på 1.44
minuter. På golvet är det ca 4-6 solister samtidigt. Alla tävlar till samma musik.
Artistic Pair
När du tävlar i artistic pair, innebär det att du gör duett på en yta av 12x6m, på 1.44 minut.
Det är ca4-6 utövare samtidigt på golvet. Alla tävlar till samma musik.
Solo 1 baton
Under 1.44 minut på en yta av 4.5x4.5-6m så kör du allt vad du kan med en stav, gör så
mycket du kan, så snabbt du kan och försök tappa så lite som du kan. Det är ca 6-8
personer på golvet samtidigt, alla tävlar till samma musik
2-baton
Här har du 2 stavar, på en yta av 4.5x4.5-6m under 1.29 minuter gör du så mycket tvåstav
som du kan, helst utan att tappa. det är ca 6-8 personer på golvet samtidigt, alla tävlar till
samma musik.
3-baton
Nu blir det riktigt klurigt, här har du 3 stavar och kör allt vad du kan under 1.29 minuter,
på en yta av 4.5x4.5-6m alla tävlar till samma musik, ca 6-8 på golvet samtidigt.
Team/Group
Sedan tävlar man ju då också i team och Group men då till sin egen musik, som vi är vana
vid i Sverige.
I alla dessa klasser så finns även B, A och Elite klass, vilket vi även har i Sverige när det
gäller solo. Men på IC finns ytterligare en åldersklass: Adult, vilket du blir om du är 22 och
äldre.
Det var allt för denna gång, ha en bra sommar så ses vi i höst!
P.S. Glöm inte att följa oss på sociala medier:
@svenskadrillforbundet
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