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OK Skogsfalken
Falkdrevet 4-5 oktober 2014

Samling
Långasjönäs Camping, ca 8 km norr om Karlshamn.
Vägvisning
Från väg 29 norr om Asarum
Parkering
Parkering i anslutning till arenan.
Klädsel
Heltäckande klädsel krävs, enligt SOFT:s regler.
Start
Första start kl. 10.00 lördag och 11:00 söndag. Efteranmälda lottas in i sina klasser. Avstånd
till start lör 1800 m asfalt, sön 500 m, orange-vit snitsel.
Toalett finns på väg till starten på lördagen. Överdragskläder transporteras tillbaka till arenan
från starten.
Fri starttid för Inskolning, U-klasser och Öppna Motionsklasser med startstämpling kl. 10:0011:30 lördag och 11.00-12.30 på söndag.
Maxtid
Maxtid är 2,5 tim.
Karta
Långasjönäs, Ekv. 5 m. Reviderad 2013 av Kenneth Kaisajuntti. Digitalutskrift.
Skala 1:10 000. Klasserna HD55 och äldre skala 1:7 500. Digitalutskrift av Pernillas Grafiska,
Mörrum. Kontrollbeskrivningen är tryckt på kartan. Lösa kontrollbeskrivningar tillhandahålles
vid start. Akutnummer finns tryckt på kartan.
Terräng
Måttligt kuperad skogsmark bestående av barrskogs- och lövskogsområden. Inslag av
kulturmark med stigar och vägar i normal omfattning.
Öppna klasser
Anmälan direkt på arenan under tävlingsdagen. Avgift för öppen motion är 110 kr för 17 år och
äldre respektive 60 kr för 16 år och yngre. Utländska löpare skall betala kontant i sekretariatet
på tävlingsdagen.
Skuggning
Löpare i tävlingsklass får före eget lopp utföra skuggning i Inskolningsklass, U1, U2, ÖM1.
I övriga Öppna motionsklasser får skuggning ske endast efter eget lopp. Den som skuggar
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ska vara äldre än 17 år. Skuggning före eget lopp får ej utföras av löpare i rankingmeriterande
klasser dvs. DH18, DH20 och DH21.
Stämplingssystem
SportIdent. Töm och check av SI-pinne görs på väg till start. Ljud- och ljussignal skall
registreras. Stiftklämma skall användas som reservstämpel om den elektroniska enheten inte
fungerar. Stämpeln skall placeras på kartan. Deltagaren uppmanas att kontrollera att angivet
SI-nummer enligt startlista stämmer.
SportIdentbrickor finns att hyra i sekretariatet.
Kontroller
Kontrollerna är märkta med, skärm, elektronisk enhet samt reservstämpel, placerade på stativ
eller träbock. I vissa partier sitter kontrollerna tätt. Kontrollera kodsiffrorna noga!
Viltrapport
Klövvilt rapporteras efter målgång.
Omklädning/Dusch
Inomhus med varmvatten i anslutning till arenan. 5-kronor behövs till duschen!
Toaletter
Vid campingen i anslutning till arenan och på väg till start på lördagen.
Barnaktivitet
Barnpassning och miniknat vid arenan.
Service
Välförsett marketenteri med försäljning utomhus. OBS! Ingen sportförsäljning.
Priser
Rikligt med priser i yngre ungdomsklasser. Pris till segrare i DH18-21. Utlottat pris bland
deltagare i övriga klasser.
Jury
Juryordförande lördag är Åke Larsson, BLOF. Jurymedlemmar från FK Vittus.
Juryordförande söndag är Lena Sandgren Swartz, BLOF. Jurymedlemmar från OK Dacke.
Ansvariga
Tävlingsledare
Banläggare
Bankontrollant
Tävlingskontrollant
Upplysningar
Presservice

Josefine Albinsson och Ulf Jungstrand
0709329739 resp 0702322071
Anders Blomqvist, lördag och Willy Olsson, söndag
Anders Henriksson
Anders Persson, OK Vilse 87
www.skogsfalken.nu
Ulf Jungstrand 070-2322071

Mer info på OK Skogsfalkens hemsida www.skogsfalken.nu

Välkomna!
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