PM Kärkevagge Barentsprolog
Orienteringstävling över medeldistans i Kärkevagge 1 augusti 2014
Lapplandsfjällens OK
Parkering

Fri parkering. Se karta för möjliga p-platser. Arrangören har inte gjort i
ordning några speciella p-platser men visar på karta var det är möjligt att
parkera.

Samlingsplats

Torpet vid järnvägen vid
Låktatjåkka hållplats, mellan
Abisko (25 km) och
Riksgränsen (7 km) en bit in
från väg E10. Se infokarta.

Toalett

Ett utedass finns vid Låktatjåkka hållplats, bakom
stationshuset.

Start

Följ leden mot Låktatjåkka stationshus mot Rissajavri/Trollsjön ca 1,2 km,
stigning ca 140 m.
Fri starttid för alla klasser mellan 15:30 och 17:00. Maximalt en startande per
klass varje hel minut. Startmellanrum för löpare i respektive klass minst 1
minut. Kö kan uppstå om vissa tider blir populärare än andra.
Överdragskläder transporteras ej ner från starten. Startstämpling för alla.

Maxtid

2:30, målet stänger kl 20:00 eller tidigare om sista löpare kommer i mål
innan kl 20.

Banor

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.
Därför bör den inte korsas på annat ställe än där banorna passerar vadstället!

Målet

Målet är obemannat. Målstämpla och gå sedan till Låktatjåkka stationshus

vid arenan för avläsning av SI-pinnen inne i väntsalen.
Järnväg

Varning för järnvägen! Mellan Arenan och
stationshuset samt start/mål går Malmbanan
där stora tunga tåg regelbundet passerar.
Övergång är obevakad och passage sker på
egen risk!
Man kan anlända via tåget som normalt
anländer 16:40 söderifrån:

Vätska

Allt klart rinnande vatten i tävlingsområdet är drickbart. Vid samlingsplatsen
passerar en liten jokk som man kan hämta vatten ur på den sida av järnvägen
som stationshuset ligger på.

Karta

Kartan ritades 2013-2014 av Per
Forsgren, Sven Lundbäck samt Lennart
Strandberg i skala 1:7500 och 5 m ekv.
Kartområden är delat av en jokk där den
västra delen är mer generaliserad pga
terrängens beskaffenhet. Bitvis är kartan
mycket detaljrik!Laserprintad karta i
plastficka.

Angivelser

Lös angivelse finns instoppad i kartans plastfick (finns ej tryckt på kartan).

Resultat

Publiceras på Eventor.orientering.se. Tävlingen är etapp 3 i Lapplands
femdagars.

Renar

Vi vistas som besökare i samernas renbetesland. Det kan finnas renar i
tävlingsområdet och stöter ni på dem visa hänsyn för att minimera
störningen! Rapportera i målet.

Klädsel och
fjällvett

Tävlingen avörs ovan trädgränsen och fjällväder kan variera mycket snabbt.
Vid kallt väder är det lämpligt att springa med superställströja och tunn
mössa kan vara bra också. Det kan blåsa mer uppe på kalfjället så tag det i
beaktande när du väljer klädse lvid samlingsplatsen. Vid tät dimma är
säkerhetsriktningen norr (du kommer då till slut till järnvägen).

Dusch

Erbjuds i Abisko för de som saknar egen, kontakta Sven Lundbäck eller
medtag våtklut.

Banläggare

Lennart Standberg

Tävlingsledare

Sven Lundbäck, 010 484 4146, sven.lundback@gmail.com

Tävlingskontrollant Karl-Erik Lindbäck

