PM
Välkommen till Sverigepremiären och
Pan Vårens nattävling 27 februari 2015
Samlingsplats
Norra Åsum, Wendesskolan. Vägvisning från Köpingevägen vid Norra Åsums kyrka.
Karta
Norra Åsum, kartskala 1:10 000, 1:7 500, ekv. 2 m, upprättad 2014,reviderad 2015,
färglaserutskrift. OBS! Kartans tre gröna färger för löpbegränsande terräng innebär då vi
genomför tävlingen under vinter-/vårförhållanden följande; mörkgrön färg i regel starkt
hindrande, mellangrön och ljusgrön färg i regel lätt hindrande beroende på begränsad
undervegetation.
Speciella kartecken
Ridhinder = X, Staket i anslutning till ängar
OBS! I anslutning till passage av ängar gäller det att se upp med befintliga ståltrådsstaket så
att onödiga fall undviks. Bland annat finns det ett sådant strax efter starten som berör flertalet
banor.
Kontroller
Markerade med röd-vit-blå reflexstavar och SI-enheter. Nödvändiga gafflingar gör att de
flesta banor har många kontroller, 30 stycken i H21 och kring 20 stycken i flertalet övriga
klasser som har gemensam start.
OBS! Kontrollerna sitter tätt i vissa områden. Kontrollera alltid kodsiffran. Spridningsmetoden
fjäril eller så kallade bon innebär också att man måste kontrollera hur många gånger man
skall besöka ”den inledande kontrollen” i boet och också att man inte glömmer att stämpla
varje gång man besöker den. Var också observant på att besöka kontrollerna i boet i rätt
ordning.
Start
Start ca 550 m söder om Arenan, följ vit snitsel. Klassvis gemensam start mellan
kl 20.00 - 21.00 enligt startlista.
D12, H12 samt Öppna Motionsklasser ÖM3, ÖM5, ÖM7; ÖM8 och ÖM9 fri start 20.00 –
21.00 med startstämpling
Kontroller, Sportident
Sportident används. Om enheten ej fungerar skall deltagaren stämpla i kartan. Anmäls vid
målgång. Deltagare i H21 bör använda SI-Card 6, 9, 10 eller 11, eftersom banan
har 30 kontroller. TÖM brickan innan start.
Förbjudet område
Tävlingsområde vid TC märks ut med skylt eller blå/gul snitsel.
Starttider
Första ordinarie start 20.00.
Maxtid
2 timmar
Strukna klasser
Klassen D80 har utgått pga inga anmälda.
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Klädselkontroll
Klädselkontroll sker i anslutning till start.
Skuggning
Skuggning är tillåten i klass ÖM 3. Skuggning får ej utföras av löpare i rankingmeriterande
klasser det vill säga DH18,DH20 och DH21. För löpare i andra tävlingsklasser är skuggning
tillåten före egen start
Överdragskläder
Transport av överdragskläder från start ordnas av arrangören.
Cafeteria
Inomhus
Öppna klasser
ÖM 3, ÖM 5, ÖM 7, ÖM 8 och ÖM 9
Anmälan vid Idrottshallen.
Hyra av SI-pinne
Kan hyras vid efteranmälan. Pris 25 kr, ej återlämnad SI-pinne debiteras med 400 kr.
Viltrapport
Var vänlig att rapportera eventuellt vilt direkt vid målgång till målpersonal.
Parkering
Parkering i direkt anslutning till Arenan. Max 200 m gångavstånd
Omklädning & dusch
Omklädning och dusch inomhus för Herrarna i Idrottshallen och Damerna i Norra Åsums
bollklubbs lokaler vid idrottsplatsen ca 200 m norr om Arenan. Följ rödvit snitsel.
Toaletter
Toaletter i anslutning till Arenan, Idrottsplatsen och vid start.
Sportförsäljning
Pukes Sport
Prisutdelning
I takt med att klasserna blir klara,
Camping
.Uppställning av husbilar och husvagnar kan ske vid P-Platsen väster om f d A 3 kasernvakt.
Gäller endast natten fred-lörd. Ingen el finns där. Övrig camping hänvisas till ortens
campingplatser.
Tävlingsregler
SOFT:s tävlingsregler gäller.
Tävlingsledare
Mats Svensson, Bitr Bertil Lööf. 0708-289300/0760-281999
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Banläggare
Rolf Ohrlander 0705-977733
Pressansvarig
Johan Modig, 0733-341701
Tävlingskontrollant
Kjell Wilhelmsson Andrarums IF, 0414-73562
Tävlingsjury
Skånes OF och Skåneslättens OL

Pan-Kristianstad hälsar alla välkomna!

