inbjuder till Abisko 2-dagars med Barentskampen ingående i
Lapplands 5-dagars
”Orientering i unik miljö med Lapporten som bakgrund”

Tävlingsområdet mellan
Abisko Ö och upp mot Lapporten syns på
denna panoramabild, Foto: Peter Rosén, www.lapplandmedia.se

Lördag 2 augusti 2014, Medeldistans
Söndag 3 augusti 2014, Långdistans
Samling

Abisko Ö (ca 10 mil nordväst om Kiruna), vägvisning från väg E10

Webbplats

http://www.ifkkiruna.se

Klasser

DH21E, DH20E, DH18E
DH10, DH12, DH12 Kort, DH14, DH14 Kort, DH16, DH16 Kort
I kortklasserna är patruller tillåtna.

DH21, DH35-75 med 5-årsintervaller
ÖM1, ÖM3, ÖM8
Challenge 15 DH
Bana över 15 km fågelvägen med lätt löpbetonad orientering
U1, U2, Inskolning
Ungdomsklasser för nybörjare. Det är tillåtet med skuggning och
patruller.
Följande klasser tillkommer på söndagens långdistans:
DH17-20 Kort, DH21 Kort, ÖM9
Vid för få anmälda förbehåller sig arrangören rätten om att sammanslå
klasser.
Anmälan

I första hand via Eventor
(http://eventor.orientering.se/Events/Show/6155). Utländska
löpare kan skapa sig användare i Eventor. I undantagsfall via e-post
anmalan@ifkkiruna.se. Sista ordinarie anmälan kan ske till och med
söndag 27 juli.
Anmälningsavgifter: Elitklasser 160 kr (18 Euro)/dag, ungdomsklasser 50
kr (6 Euro)/dag och övriga vuxenklasser 110 kr (12 Euro)/dag.
De högre avgifterna i avgiftsskalan (enligt SOFTs tävlingsregler) för
vuxna motiveras av avståndet till tävlingen då de flesta av funktionärerna
bor i Kiruna (ca 10 mil från TC).
Svenska klubbar faktureras.
Utländska klubbar kan använda följande uppgifter för betalning:
IFK KIRUNA
Idrottsvägen 10
981 39 Kiruna
IBAN SE98 8000 0826 4405 4309 7281
BIC SWEDSESS
Sparbanken Nord
Lars Janssonsgatan 18
98131 Kiruna
Det går även bra att betala kontant direkt i TC. Endast SEK och Euro
accepteras.

Efteranmälan

Kan ske till och med onsdag 30 juli mot 50% högre kostnad än ordinarie
avgift. Efteranmälningar lottas in i startlistan.

Direktanmälan

Anmälan på tävlingsdagen kan göras till de öppna klasserna utan
efteranmälningsavgift.

Stämplingssystem

SportIdent. Ange bricknummer vid anmälan. Bricka kan hyras för 50 kr

(6 Euro) per dag. Ej återlämnad hyrbricka debiteras föreningen med 800
kr (90 Euro). Startstämpling för utvecklingsklasser och öppna klasser,
målstämpling för samtliga. För Challenge-klasserna, som har masstart,
kommer en måldomare bedöma placering för de tre första löparna vid en
mållinje före målstämplingen.
Första start

Lördag: kl. 13:00. Gemensam start kl. 12:30 vid TC för
Challenge-klassen.
Söndag: kl. 10:00. Gemensam start kl. 09:30 vid TC för
Challenge-klassen.

Karta

Abisko SO från 2006, reviderad 2014. Karta återfinns i Eventor.
Eventuella undantag från tävlingsreglerna vad gäller skalor tas upp i PM.

Terräng

Kortare lätta banor: Skogsmark med ett sammanhängande stignät. Övriga
banor: Skogsmark med en planbild bestående av ett mindre antal
stigar, sjöar och sankmarker. Öppen mark i form av fjällhedar
förekommer.
Kuperingen är i huvudsak måttlig med inslag av stark kupering.
Detaljrikedomen är mestadels måttlig men det finns mycket detaljrika
brunbildspartier.
God löpbarhet. Vegetationen består till största delen av fjällbjörkskog.
Löven på de lågt växande fjällbjörkarna kan ge begränsad sikt.

Viltrapport

Deltagare är skyldiga att meddela arrangören var och när om man stött på
djur under tävlingen.

Barnpassning

Maila anmalan@ifkkiruna.se om behov föreligger.

Priser

Hederspriser i mån av tillgång efter sammanlagt resultat på söndag.

Barentskampen

Barentskampen sker mellan de olika lagen (Sverige, Norge, Finland och
Ryssland) i klasserna DH18-21E. Mer information om Barentskampen i
ett särskilt PM.

Lapplands 5-dagars

Tillsammans med Lapplandsfjällens OK arrangeras Lapplands 5-dagars.
Etapperna är 30/7 Årrenjarkasprinten, 31/7 Kvikkjokks Fjäll-O, 1/8
Kärkkevagge Barentsprolog samt 2-3/8 Abisko 2-dagars. En särskild
sammanlagd resultatlista upprättas över dessa tävlingar enligt ett
poängsystem. Poängsystemets utformning meddelas senare. Segrarna

sammanlagt får ett minnespris för bedriften. Se Eventor för anmälan till
etapperna 30/7-1/8.
Boende

Abisko Mountain Lodge: www.abiskomountainlodge.se, +4698040100
Abisko Turiststation STF (2 km från Abisko Ö): www.abisko.nu,
+4698040200
Abisko Fjällturer (vandrarhem): www.abisko.net, +4698040103
Abisko Guesthouse: http://www.abiskoguesthouse.com, +46768099882,
+46705592254
Björkliden Fjällby (10 km från Abisko Ö): www.bjorkliden.com,
+4698064100
www.o-resa.se: Tillhandahåller resa & logi i anslutning till alla etapper
i Lapplands 5-dagars.

Kontakt

Tävlingsledare: Mats Luspa, +46703365773, matsl@irf.se
Banläggare: Mats Dahlberg, +46703278808, dahlberg.ekelund@telia.com
Press: Rick McGregor, +46702766020, rmcgregor@hotmail.com
IFK Kiruna:s kansli: +4698012980, +46706912980, info@ifkkiruna.se
Lapplandsfjällens OK: sven.lundback@gmail.com

