PM
Klåverödsdubbeln Medel Lördagen 11 april
Start

Första start kl.13.00. Startplatsen ligger på SM-arenan (öster om duscharna).
Toalett finns intill. Hjälp vid startpunkt finns för ungdomsklasser.
DH10-16 erhåller kartan 1 min före start, övriga i startögonblicket.
Öppna motionsklasser och U-klasser tillämpas fri starttid 13.00-14.30.

Startpunkt

Startplats samma för alla klasser, men det finns 2 olika startpunkter beroende på fålla.

Sen start

Anmäl sen ankomst vid starten. Följ funktionärernas anvisningar.

Maxtid

Maxtid är 2,5 tim.

Töm & Check

Töm och check finns på startplatsen.
Sportident-bricka kan hyras på TC för 25:-/dag.

Överdrag

Ingen transport för överdrag från start till TC finns idag.

Klädsel

Alla tävlande måste ha heltäckande och hela kläder enligt tävlingsreglerna. Varje löpare
ansvara själv för sin klädsel. Följs ej klädesregeln kan det medföra startförbud.

Kontrollbeskrivning

Kontrollbeskrivningar finns både lösa och tryckta på kartan för alla klasser.

Karta

Klåveröd 2015, ekv. 5 m. Nyritad 2014. Färglaserutskrift. Kartritare Kaisajuntti m.fl.
Skala 1:15 000 för DH16-DH21 & skala 1:7 500 för DH60-DH85, övriga klasser 1:10 000.

Strukna klasser

H12k, D14k, H14k, H16k, D20 och H20.

Snitsel i terräng

Vit/röd snitsel på vissa sträckor (markerade på karta för berörda ungdomsbanor).

Spång

Ny spång vid bäck direkt efter start är markerad på kartan samt vitsnitslad i skogen.
Bäcken är större än vanligt ca 70m åt öster samt norr. Se kartutsnitt vid start.

Kontroller

Vid kontrollen finns skärm, 1-2 st. SI-enhet och stiftklämma. Vid utebliven ljud- eller
ljussignal stämplar du i reservrutan på kartan samt rapporterar det i sekretariatet.

Målgång

Efter målgång ska alla läsa av brickan i sekretariatet oavsett om du fullföljt eller inte.

Öppna banor

Lätta, medelsvåra & svåra banor finns att köpa vid direktanmälan. Se separat PM.

Prisutdelning

Hederspriser i mån av deltagare i alla Ungdoms- och Tävlingsklasser. Prisutdelning
tidigast kl.16.00. Pris till alla i inskolning och U-klasser hämtas vid prisbordet. Priser för
klasserna DH 18--- avhämtas när resp. klass är klar. I öppna motionsklasser är priserna
lottade, se uppsatta resultatlistor på arenan.

Service på TC

Servering
Första Hjälpen
Miniknat
Barnpassning
Dusch
Toaletter
Viltrapport:

Tävlingsledare
Bitr. tävlingsledare
Banläggare
Bitr. banläggare
Ban- och tävl.-k
Tävlingsjury

Lennart Svensson, Rävetofta OK, 040-446934, 0768-900984, lennart.bara@gmail.com
Gert Olsson, OK Silva, 0418-81133, 0708-163940
Eva Tykesson, Rävetofta OK, 0418-82096, 0706-982096.
Christina Olsson, OK Silva, 0418-81133, 0708-340691
Bo-Arne Olsson, Eslövs FK, 046-776213
Från SKOF Bertil Olofsson och från Hjärnarps GHOL (3).

Välförsett marketenteri med serveringstält.
Personal finns på arenan.
Kl.13.00-15.00.
Finns på arenan från kl.12.50.
Varm utomhusdusch vid TC (omkl.tält vid dåligt väder).
Toaletter finns vid arenan.
Rapportera klövvilt efter målgång i sekretariatet.

Lycka till i skogen!

