Lapplands femdagars

INBJUDAN
INBJUDAN
Lapplands femdagars
Lapplandsfjällens OK

Årrenjarkasprinten
Årrenjarka

Datum
Starttid Första start
Starttid Sista start
Maxtid sist startande
Målet stänger
Klasser och
banlängder
Stämplingssystem

30/7 2014

Terrängtyp
Förbjudna områden
Toalett

Parkering
Avstånd P -Arena

Kvikkjokks Fjäll-O + Norrbottens Öppna
Ultralång-DM
Kvikkjokk Ultralång

Deltävlingar 1-2-3
Kärkevagge Barentsprolog
Kärkkevagge Medel

Öppet Ultralång-DM med förkortade klasser
31/7 2014
1/8 2014
19:00:00
11:00:00
15:30:00
20:00:00
12:30:00
17:30:00
00:45:00
02:30:00
02:30:00
20:45:00
15:00:00
20:00:00
Se Eventor. Inskolning och U1 erbjuds inte på
Se Eventor. Inskolning och U1 erbjuds inte på
Se Eventor. Inskolning och U1 erbjuds inte på
grund av terrängens beskaffenhet.
grund av terrängens beskaffenhet.
grund av terrängens beskaffenhet.
SportIdent. Ange behov av pinn-hyra i anmälan. SportIdent. Ange behov av pinn-hyra i anmälan. SportIdent. Ange behov av pinn-hyra i anmälan.
Starkt kuperad terräng, stora delar av alla banor Stark kupering, hela området är ovanför
går på kalfjället för alla klasser. Marken är relativt trädgränsen. Unduleraden terräng. Halva
lättlöpt utan steniga områden. I skogsområden i området är mkt lättlöpt, medan andra delen är
sluttningar finns områden där undervegetationen mer stenig. Markvegetationen är mestadels
är mycket riklig med örter och gräs. Det finns
mycket låg, men små områden med fjällvide
myrmarker med varierande framkomlighet men finns. De myrarna som finns är små och det finns
oftast öppna myrar.
ett antal smågölar.

Öppen tallskog, flackt, stigar men mestadels
skogsterräng. Delvis hög markvegetation. Små
delar med bebyggelse och asfalt. Inga täta
skogsområden.
Innan start gäller regeln att enbart asfalt får
beträdas
I egen stuga för de som är med på O-resa, finns Ingen toa vid start. Se till att lösa dina problem
även i sevicebyggnad.
innan ankomst.

Ingen toa vid start, dock finns enkel toalett vid
samlingsplatsen.

Det finns olika platser som man kan parkera på
längs väg E10 samt några på en stickväg. Se
karta PM. Ingen garanti att platser finns kvar då
de är publika. Man kan köpa bussbiljett från Oresa.se skyttelbuss från Abisko eller att ta
ordinarie buss som anländer vid vägen nedanför
Parkering sker på den stora parkeringen vid STF Låktatjåkka jvg.station kl 15:35 alternativt ta
Parkering sker på holmen Årrenjarka, och blir det eller på fåtal platser vid Kvikkjokks turistservice. tåget från Abisko som anländer Låktatjåkka stn
fullt kommer gräsytor på fastlandet att användas. Parkera klokt då ibland många vill rymmas!
16:40.
Ingen arena finns egentligen. Tag gärna med
Max 500 meter
ombyte till starten.
Avstånd ca 500m – 1,8 km

Avstånd Arena – start

Max 300 meter

Arena
Målplats

Asfalt/skog vid målet, starten i direkt anslutning
Vid arenan.

OBS! Ultralångt till start, ca 3 km, stigning 450
meter. Räkna ca en timme promenad. Notera att
man även måste gå samma sträcka neråt efter
målgång.
Ingen arena finns egentligen. Vid starten är
också målet beläget. Man kan ta med sig
handduk och tvätta av sig i en närbelägen jokk.
Nära starten, dvs långt från parkeringen.

-

Överdrag kan man ta med sig mot starten. De
kan förvaras där regnsäkert. Kvarglömda kläder
kan endast i begränsad omfattning tas ner från Eventuellt överdrag som lämnas starten måste
fjället!
man själv hämta efter löpt lopp.

Överdrag

Ca 1-2 km, ca 220 m stigning
Arenan är en samlingsplats vid ett torp med skön
gräsmata nere i skogen vid Låktatjåkka hpl nära
järnvägenvägen.
Drygt en kilomter från arenan.

En jokk (fjällbäck) delar kartan i två delar och
passage av jokken kommer endast ske på en del
där man säkert kan passera den. De yngsta och
de äldsta klasserna passerar inte jokken. Jokken
kan normalt passeras utan problem på hela
kartan, men i händelse av mycket regnande kan
den bli svårpasserad och därför läggs banorna
för att vara genomförbara även i intensivt
regnande.
Enligt sj.se kan man ta tåget till samlingsplatsen
och stiger då av i Låktatjåkka kl 16.40, och man
hinner till starten då.

Speciell not

Notera Fair Play! Uppvärmning sker ENDAST på Notera att det är långt till start! På fjället kan
vägen som lämnar halvön. På fastlandet får man vädret vara blåsiga och kallare än nere i byn, det
värma upp var som helst.
kan vara bra att ta med sig en supertröja och
eventuellt en tunn överdragsjacka till start för att
Vissa banor kan ha vattenpassager.
där avgöra klädval.

Fri starttid

Fri starttid för alla klasser, mellan första och sista Fri starttid för alla klasser, mellan första och sista Fri starttid för alla klasser, mellan första och sista
starttid. Endast en person per klass tillåts starta starttid. Endast en person per klass tillåts starta starttid. Endast en person per klass tillåts starta
varje minut. Kö kan uppstå om vissa tider blir
varje minut. Kö kan uppstå om vissa tider blir
varje minut. Kö kan uppstå om vissa tider blir
populärare än andra.
populärare än andra.
populärare än andra.

Marka

Årrenjarka Fjällby

STF Fjällstation erbjuder enklare lucnh för 95 kr,
om beställt via Eventor i samband med anmälan. STF Abisko/Mountain lodge, inget vid TC

Gör via eventor.orientering.se senast 20/7 kl
23:59. Efteranmälan möjlig mot 50% extra avgift
senaste 25/7.Direktanmälan möjlig i öppna
motionsklasser. I mån av överblivna kartor kan
anmälan göras i ord klasser mot 175% avgift på
Arenan. Ring gärna och kolla innan!

Gör via eventor.orientering.se senast 20/7 kl
23:59. Efteranmälan möjlig mot 50% extra avgift
senaste 25/7.Direktanmälan möjlig i öppna
motionsklasser. I mån av överblivna kartor kan
anmälan göras i ord klasser mot 175% avgift på
Arenan. Ring gärna och kolla innan!

Gör via eventor.orientering.se senast 20/7 kl
23:59. Efteranmälan möjlig mot 50% extra avgift
senaste 25/7.Direktanmälan möjlig i öppna
motionsklasser. I mån av överblivna kartor kan
anmälan göras i ord klasser mot 175% avgift på
Arenan. Ring gärna och kolla innan!

ÖM-klasser erbjuds som direktanmälan.

ÖM-klasser erbjuds som direktanmälan.

ÖM-klasser erbjuds som direktanmälan.

Anmälan

Se upp för tåg vid korsande av järnväg! Bommar
saknas.

Lapplands femdagars

ÖM alltid vuxen 110 kr, ungdom (under 16) 60 kr, ÖM alltid vuxen 110 kr, ungdom (under 16) 60 kr, ÖM alltid vuxen 110 kr, ungdom (under 16) 60 kr,
även U2.
även U2.
även U2.
Ordinarie pris vuxen 110 kr, ungdom 60 kr.
Ordinarie pris vuxen 110 kr, ungdom 60 kr.
Ordinarie pris vuxen 110 kr, ungdom 60 kr.
Efteranmälan 21 juli – 25 juli 50% höjt ordinarie Efteranmälan 21 juli – 25 juli 50% höjt ordinarie Efteranmälan 21 juli – 25 juli 50% höjt ordinarie
pris vuxen 165 kr, ungdom 90 kr.
pris vuxen 165 kr, ungdom 90 kr.
pris vuxen 165 kr, ungdom 90 kr.
Direktanmälan i tävlingsklass om kartor finnes, Direktanmälan i tävlingsklass om kartor finnes, Direktanmälan i tävlingsklass om kartor finnes,
vuxen 200 kr, ungdom 100 kr.
vuxen 200 kr, ungdom 100 kr.
vuxen 200 kr, ungdom 100 kr.
Presenteras enbart på internet
Presenteras enbart på internet
Presenteras enbart på internet
Presenteras på Arena samt på internet
Presenteras på Arena samt på internet
Presenteras på Arena samt på internet
Rekommenderas dusch i stuga som man bor i, Dusch erbjuds på väg ner från start, på grund av
saknar man dusch kommer det finnas inomhus begränsad kapacitet kan det bli mycket ont om Dusch erbjuds vid Mountain lodge, där också
nära Arenan.
varmvatten tyvärr.
bastu finns.
Detta är en ”prolog” till Barentsmästerkspen 2-3
augusti i Abisko.
Etapp 3 (etapp 4 o 5 arrangeras as IFK Kiruna 2Etapp 1
Etapp 2
3 augusti i Abisko)

Poängsystem
Tävlingsledare
Banläggare

Poäng beräknas enligt speciellt system för att få
fram en totalsegrare i varje klass efter fem
genomförda etapper.
Sven Lundbäck, sven.lundback@gmail.com
Sven Lundbäck, 010 484 4146

Anmälningsvgift
Startlistor
Resultat

Dusch
Barentsmätserskap

Poäng beräknas enligt speciellt system för att få
fram en totalsegrare i varje klass efter fem
genomförda etapper.
Sven Lundbäck, sven.lundback@gmail.com
Andreas Gällerspång

Poäng beräknas enligt speciellt system för att få
fram en totalsegrare i varje klass efter fem
genomförda etapper.
Sven Lundbäck, sven.lundback@gmail.com
Lennart Strandberg
2014-06-02

