Tävlings-PM
Natt DM 2014-09-12
Stockholm & Uppland

Samlingsplats/Arena
Rösjöskolan, Edsberg, Sollentuna. Vägvisning från väg 262 mellan Häggvik och Danderyd.
Parkering
Parkering på anvisad plats på Edsbergs Sportfält därifrån ca 400m till arenan, följ röd/vit
snitsel. P-avgift 30kr/bil.
Tävlingsregler
Svenska orienteringsförbundets tävlingsregler och bestämmelser gäller för tävlingen.
Direktanmälan
Anmälan till öppna motionsklasser sker mellan kl 19-21 på arenan. Valfri starttid från
kl 20.30 dock inte senare än sist startande i tävlingsklasserna. Start sker med startstämpling.
Anmälningsavgiften för öppna motionsklasser är 50kr för ungdomar upp till HD16 och 100kr
för övriga. Hyra av sportidentpinne 20kr. Avgifter faktureras deltagare som är klubbanslutna,
övriga betalar kontant vid anmälan. Öppna banor som erbjudes är:
U-patrull,U2,ÖM1,2,5,7,8,9.
Start
Första start sker kl 20:30. Avstånd till start är 1.200m. Orange/vit snitsel. Överdragskläder
kan tas med till start. Dessa transporteras tillbaks till arenan fortlöpande av arrangören och
återfås på arenan utanför sekretariatet. Toalett finns vid startplatsen.
Nummerlappar
Skall bäras synligt på bröstet av löpare i klasserna HD21, HD20, HD18, HD16, och HD14.
Självservering vid start. Använd gärna egna säkerhetsnålar. (Säkerhetsnålar finns också vid
start)
Terrängbeskrivning
Måttligt kuperad mestadels lättframkomlig terräng bitvis med stort inslag av stigar. Partier
med stenbunden terräng förekommer på de längre banorna. Ungdomsbanorna går i ett
stigrikt område där det även finns ett elljusspår som kommer att vara tänt under hela
tävlingen. Även de längre banorna berörs av ett annat elljuspår som även det kommer att
vara tänt under hela tävlingen. De längre banorna berörs av ett anläggningsarbete med att
gräva ned en större kraftledning. Detta kommer att vara markerat på tävlingskartan. Vissa
bitar är även markerade som förbjudet område både på kartan och i terrängen.

Mötande löpare
De längre banorna kommer
mötas på ett kort parti. På väg
från start till startpunkt (gröna
pilar) möter man löpare som
rundar ett förbjudet område på
väg till vätskekontroll (röda
pilar). Håll till vänster! På
denna väg kan också något
enstaka fordon passera.

Karta
Karta i skala 1:7 500 för klasser från HD60. Övriga klasser har skala 1:10 000, ekvidistans 4m.
Certifierad färgutskrift. I de öppna klasserna (ÖM1,2,5,7 och 8) finns det även ett begränsat
antal kartor i skalan 1:7 500.
Revideringar har skett av Norrkartor under sommaren 2014.
Kontrollbeskrivningarna är tryckta på tävlingskartan, lösa beskrivningar tillhandahålles vid
starten.
Cykelvägar och preparerade elljusspår är på kartan redovisade med en svart linje något
smalare än den för smal väg.
Förbjudna områden
All tomtmark är förbjudet område.
Förbjudna områden som ej är markerade i terrängen är på kartan streckmarkerade i violett
färg.
Förbjudna områden som är markerade i terrängen med svart/gul snitsel är på kartan
redovisade med heldragen violett linje.
Kontroller
Samtliga kontroller är markerade med hängande blå/röd reflexstav och SI-enhet med
kodsiffra.
Kontrollera kodsiffran noga då det bitvis är tätt mellan kontrollerna.
Stämplingssystem
Sportident används som stämplingssystem. Hyrbrickor tillhandahålles i sekretariatet för de
som beställt detta vid anmälan. Ej återlämnad hyrbricka debiteras med 600kr.
Vid ej fungerande SI-enhet skall reservstiftklämman användas som finns på varje
kontrollställning. Det är löparens ansvar att direkt efter målgång redovisa att denna använts
och var på kartan man stämplat. OBS! Kartan saknar reservrutor!
Vätska
Vätska i form av vatten och sportdryck finns vid på kartan utmärkta vätskekontroller.

Maxtid
Maxtid är 2,5timmar. Löpare som utgått måste gå till utcheckningen vid målet för avläsning
av SI-bricka. Löparen kommer annars se ut att vara kvar i skogen.

Toaletter/omklädning/dusch
Toalett finns dels vid serveringen, omklädningsrummen samt vid startplatsen.
Omklädning och dusch(inomhus) finns på arenan.
Sportförsäljning
Kommer ej att finnas.
Servering
Servering med ett stort utbud kommer att finnas från kl 19.00 till tävlingen är slut.
OBS! Vi kommer även ha möjlighet att ta betalt via kort.
Prisutdelning
Plaketter i samtliga DM-klasser och hederspriser i HD 21, 19-20 och 17-18 samt i
ungdomsklasserna.
Prisutdelning för samtliga klasser sker snarast efter respektive klass är avslutad.
Prisutdelningen sker i serveringen.
Exakt tid meddelas av speakern.
Ej uthämtade DM-medaljer skickas till respektive löpares klubb.
Övriga priser som ej avhämtats tillfaller arrangören.
Stof har en speciell satsning på nattorientering sponsrad av Stockholms Skogskarlar och
10Mila. Läs mer under bifogad länk:
http://iof2.idrottonline.se/SvenskaOrienteringsforbundet/Distrikt/StockholmsOrienteringsforbund/N
yheter/Egnanyheter/VilkenklubbarstorstpaNatt-DM/

Första hjälpen
Utrustning till självhjälp för omplåstring tillhandahålles i anslutning till sekretariatet.
Tävlingskontrollant
Christer Nordström, OK Älvsjö Örby
Bankontrollant
Lars Håkan Sandvik, Attunda OK
Tävlingsledning
Peter Nordström, 070/7131816, peter@transitbredband.se
Banläggare
Mats Herbert
Speaker
Johan Balck, VallentunaÖsseby OL
Tävlingsjury
Namn på tävlingsjury kommer att presenteras på tävlingsdagen på informationstavlan på
tävlingsarenan.

Upplysningar
Kontakta tävlingsledaren

