Hjärtligt välkomna till

Tiomila jubileumslopp
Tisdagen den 28 april 2015
Den 28 april kl. 19:00 gick starten för tidernas första tiomilabudkavle. På dagen 70 år sedan springer
vi om den första sträckan

Tävlings-PM
Efteranmälan och Direktanmälan
Senast söndagen den 26 april via Eventor
I mån av tillgång på kartor så kan direktanmälan ske vid samlingen i Länna på tisdagskvällen, då till en
efteranmälningsavgift på 100%
Lottning och Startlista
Gemensam start för alla klasser kl. 19:00. Startlista kommer på Eventor på måndag den 2:e samt
anslås vid start
Parkering och transport till start
Vid Länna IF klubbstuga vid Länna Skola. Skärm längs väg 272 i Länna.
Avfärd till start sker kl. 18:00.
Transporten kommer att ske tidsenligt men inte med veterantåget men väl med en veteranbuss från
Spårvägssällskapet
Samling / Start
För er som åker direkt till start så är den belägen vid Törnby, vägen mellan Jälla och Norrhällby
GPS : 59°53'36.6"N 17°44'31.7"E
Starter är nu liksom då Landshövdingen i Uppsala län, Peter Egardt

Karta
Kartan kommer att finnas i två varianter båda Skala 1: 50 000, ingen av kartorna uppfyller SOFT
kartnorm. Båda finns i kartfodralet en på vardera sidan.
Kontrollbeskrivning
Finns endast på kartan och i klartext
Terrängbeskrivning
Skogsmark och kulturmark med ett antal mindre skogsvägar i området. Måttligt kuperad terräng.
Detaljrika partier med små sankmarker, sänkor och stenar. Det är övervägande god framkomlighet
och lättlöpt.

Stämpelteknik
SportIdent, observera att ni skall ”nolla” era brickor före start
Nummerlappar
Skall bäras av samtliga löpare och finns vid start. För nummer, se startlistan
Maxtid
Tre timmar.
Solen går ner kl. 20:36 i Uppsala

Dusch och ombyte
I Länna Ifs klubbstuga, ca 800 meter från mål.
Servering
Intresset för kamratmåltid på Länna Bruks restaurang var inte tillräckligt stort för att vi skulle kunna
få restaurangen att öppna. Enklare servering kommer att finnas i klubbstugan efter målgång
Huvudfunktionärer
Banläggare:
Tävlingsledare:
Mediakontakt:
Sekretariat:
Bankontroll:
Tävlingskontroll:

Malte Pramberg (1945), biträdande Sören Eriksson
Sören Eriksson
076-1178455
soren@lannaif.se
Per-Olof Svensson
070-5682320
per-olof@lannaif.se
Sture Larsson
0760-39 90 91
sture@lannaif.se
Leif Nordlund
Leonard Jansson, Rasbo IK

LÄNNA IF
med alla funktionärer hälsar tävlande, publik och media hjärtligt välkomna till en spännande, och
som vi hoppas, trivsam orienteringsdag.

