PM Abisko 2-dagars, Barentskampen 2-3 augusti 2014
Välkomna till den andra upplagan av Abisko 2-dagars (senast det begav sig var år 2007), nu i år
även med Barentskampen.
Vi får tacka Abisko Mountain Lodge för att de varit tillmötesgående och låter oss placera TC på i
stort sett deras gårdsplan.

Samling och parkering
TC kommer som sagt att vara vid Abisko Mountain Lodge söder om järnvägen enligt
översiktskartan nedan.

Parkeringarna är utspridda över Abisko Ö. Följ parkeringsvakters anvisningar och skyltar som
börjar vid infarten till Abisko Ö. Använd tunneln vid passage av järnvägen.

Start
Första start dag 1 kl. 13:00 (12:30 Challenge-klassen) och dag 2 kl. 10:00 (09:30 Challengeklassen).
Avstånd till start dag 1 ca 1000 m och dag 2 ca 150 m. Följ orange-vit snitsel.
Angivelser finns tryckta på kartan. Kodsiffran är också tryckt vid sidan av kontrollerna.
Endast elitklasserna får även lösa angivelser.
Alla klasser skall ha nummerlappar. Dessa finns för självservering vid starten. Samma nummerlapp
skall användas båda dagarna.
Inga toaletter finns vid startplatserna.
Startprocedur alla klasser utom öppna klasser och Challenge-klassen
Tidstart tillämpas.
Töm och checka brickan vid de enheter som finns vid starten.
Klocka som visar gå-fram-tid (+3 minuter på verklig tid) finns utanför startfållorna.
3-minuters-linjen: Startfunktionär prickar av deltagaren och checkar brickan.
2-minuters-linjen: Endast elitklasserna får lösa angivelser vid denna linje.
1-minuts-linjen: Ungdomsklasserna får ta sina kartor.

Start: Deltagare i vuxenklasser får ta sina kartor och starta efter startpipen. Även deltagarna i
ungdomsklasserna startar förstås. Observera att det är deltagarens ansvar att ta rätt karta.
Försenad start: Om det inte finns särskilda skäl till försenad start så räknas tiden från den starttid
som den försenade deltagaren skulle haft. Om det dock finns giltiga skäl till försenad start så får
deltagaren startstämpla (och då räknas tiden alltså från startstämplingen).
Startprocedur öppna klasser
Till öppna klasser räknas även Inskolningsklassen.
Om ni inte föranmält er gör detta vid tävlingskansliet på TC. Uppge bricknummer om ni har egen
bricka annars får ni hyra en bricka för 50 kr/dag.
Man starta mellan 12:45-14:00 på lördag och 09:45-11:00 på söndag.
Töm och checka brickan vid de enheter som finns vid starten.
Startstämpling tillämpas. Gå till fållan var startstämplingsenheten är för öppna klasser. Ta rätt karta
och starta genom att stämpla på startenheten.
Startfunktionär ser till att starterna sker i en jämn ström med rimlig tid emellan.
Startprocedur Challenge-klassen
Masstart tillämpas. Starten är kl. 12:30 på lördag och 09:30 på söndag.
Töm och checka brickan vid de enheter som finns vid starten.
Ca 5 minuter före start samlas deltagarna vid startlinjen. Startfunktionär delar ut kartorna ca 2
minuter före start. Deltagarna får inte titta på kartan förrän då startsignalen gått. Startfunktionär ger
tecken då starten går.

Målgång
Målstämpling tillämpas.

Karta
Utgiven 2006. NV delen stig- och ytreviderad 2014. Ekvidistans 5 m. Vissa otydliga stigar har
snitslats med vit snitsel för Inskolnings-klassen. Dessa stigar är rödstreckade på kartor med skala
1:10000 och 1:7500.
Skala
Medeldistans: 1:10 000. DH60-75 1:7500.
Långdistans: DH16-21, H35 1:15 000, DH60-75 1: 7500 samt övriga 1:10 000.

Glada och sura pappersgubbar
För att vägleda Inskolningsklassen har glada och sura pappersgubbar placerats ut. En glad gubbe
betyder att deltagaren är på rätt väg. En sur gubbe betyder således att deltagaren är på väg mot fel
håll.

Vätska
En vätskekontroll är planerad på långdistansen för klasserna D21E, H21E, H20E, H21, H35 och
Öppen motion 9.

Det går även bra att dricka från fjällbäckarna.

Forskningsytor
Det finns små forskningsytor (1-2 kvadratmeter) omgärdade av plexiglas ute i terrängen. Iakttag
försiktighet vid passage av dessa. Dessa är ej utmärkta på kartan.

Hyrbrickor
Tävlingskansliet delar ut hyrbrickor klubbvis. Hyran för en bricka är 50 kr/dag. Ej återlämnad
hyrbricka debiteras med 900 kr.

Dusch
Tyvärr blir det ingen dusch i Abisko skola som meddelats förut. Vi ber om ursäkt för detta.

Barnpassning
Barnpassningen är placerad vid Abisko skola. Om ni inte själva har möjlighet att ta barnen till
skolan så lämna barnen ca kl. 12:00 vid tävlingskansliet på lördag och ca 09:00 på söndag så tar
barnpassaren dessa till skolan. Barnpassningen stänger vid 15:30 på lördag och 13:00 på söndag så
försök att hämta era barn från skolan innan dessa tider.

Marka
Abisko Mountain Lodge kommer att ställa upp med en marka med ett varierande utbud till
försäljning. Ni behöver inte ta med er egen matsäck :)

Viltrapport
Meddela tävlingskansliet om ni stött på djur.
Tänk på att tävlingarna går på renbetesland. Iakttag försiktighet vid möten med renar. Om det är en
stor flock renar försök att springa runt denna så att flocken ej skingras även om det kan påverka ert
vägval.

Toaletter
Ett antal torrtoaletter finns vid TC.

Prisutdelningar
Prisutdelningarna sker efter då tävlingarna anses vara avgjorda på TC.
Barentskampen
Medaljer utdelas till de tre bästa bland barentslagsdeltagarna i elitklasserna på lördag och söndag.
Utnämnande av bästa barentslag efter tävlingarna på söndag.
Abisko 2-dagars
Priser till alla ungdomar. Priser till de 5 bästa i D21E och de 10 bästa i H21E. Priser i övriga klasser
i mån av tillgång. Priserna delas ut enligt totalresultatet.

Lapplands 5-dagars
Pris till klassegrare, som deltagit i alla etapper.

Tävlingsjury
Eva Leffler, OK Renen
Jan Lindelöf, Seskarö IF
Peter Westin, Vittjärvs IK
Reserv: Frans Wickbom, I 19 IF

