Inbjudan
OK Skogsfalken inbjuder till
Sydsvenska mästerskapen för ungdomar 12-13 april 2014
I samband med SSM genomförs också OK Skogsfalkens Vårdubbel
Klassindelning
Lördag: Långdistans, D14, D15, D16, H14, H15, H16
Söndag: SSM/Distriktsstafett OBS! Stafetten består av fyra (4) enkelsträckor där löparna springer i
ordningen H16, D14, H14 och D16.
Löpare som ej får plats i distriktsstafetten kan bilda kombinationslag enligt SSM-bestämmelserna.
Mer info om denna kommer att finnas på OK Skogsfalkens hemsida, www.skogsfalken.nu.
Anmälan
Varje distriktsansvarig anmäler uttagna löpare (samt eventuella extralöpare) och lag till stafetterna
på anmälningsblankett som finns på www.skogsfalken.nu senast söndagen den 6 april kl 23.59 till
ssm2014@skogsfalken.nu.
OBS! Uttagna löpare skall dessutom anmäla sig själva via Eventor senast söndagen den 6 april kl.
23:59.
Ändringar
Ändringar från distrikten skall lämnas in senast torsdagen den 10 april kl 20:00 via Eventor.
Avgifter
DH 14-16: 65 kr/deltagare både individuellt och i stafett.

Samling
Rosornas camping, ca 14 km nordväst om Karlshamn och ca. 3 km nordväst Mörrum. Tag av från E22
vid Mörrum väst, avfart 49. Avstånd till arenan ca. 7 km från E22, vägvisning finns.
Parkering
Parkering i anslutning till arenan avstånd max 500 meter. För bussar se särskilt trafik-PM.
Start
Första start lördag kl 13.00. Avstånd till start max 2 500 meter.
Start för stafetten på söndag kl. 09.30. Start på arenan.
Karta
Uggleboda, Ekv. 5 m. Nyritning och revidering 2013/2014 av Kenneth Kaisajuntti. Digitalutskrift.
Skala 1:10 000.
Terräng
Måttlig kuperad skogsmark bestående av barrskogsområden och äldre blandskogs- och
bokskogsområden med god till mycket god framkomlighet. Inslag av kulturmark, mindre områden
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med tät och löphindrande skog och få hyggen. Normal detaljrikedom. Större delen av området är
inte använt för orientering på 30 år.
Stämplingssystem
SportIdent. Glöm ej att ange bricknummer vid anmälan. Distrikten ansvarar för att alla anmälda
löpare har brickor.

Dusch
Varmdusch utomhus.
Service
Välförsett marketenteri.
Barnpassning vid arenan.
Försäljning Team Sportia Vetlanda.
Logi och måltider
På hårt underlag i skola i Mörrum mellan lördag och söndag. Middag och kvällsfika serveras på
lördag, frukost på söndag. Fältlunch på söndag. Beställning av logi och måltider görs distriktvis på
separat blankett som hämtas på OK Skogsfalkens hemsida, www.skogsfalken.nu. Beställning skall
vara oss tillhanda senast fredagen den 4 april till ssm2014@skogsfalken.nu. Avgifter faktureras i
efterhand till respektive distrikt. På närbelägna Rosornas camping finns möjlighet till camping, se
www.rosornas.nu. För övrig information om logi på hårt underlag, se särskilt logi-PM.
Priser
Lördag:
Prisutdelning på förläggningen. Det genomförs även en blomsterceremoni på arenan till de tre första
i respektive SSM-klass.
Söndag:
Prisutdelning på arenan.
Ansvariga
Tävlingsledare:
Bitr TL:
Banläggare team
Bankontrollant, lördag:
Bankontrollant, söndag:
Tävlingskontrollant:
SSM-coach:
Tävlingsjury:

Cissi Lingerud, 0733-57 61 15
Pierre Danielsson, 0708-27 47 53
Christina Smedberg, Isak Bergman, Erik Bengtsson
Christer Kaisajuntti
Lars Persson
Kerstin Tjernlund, OK Vilse 87
Lennart Smedenmark, 0705 – 71 59 84
Enligt gällande SSM bestämmelser.

Upplysningar
www.skogsfalken.nu

Välkomna!
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