PM
DM Långdistans
Söndagen den 6 september 2015
Arena

Göteborg Mölndal Brukshundklubb vid Sisjö skjutfält, Mölndal

Parkering

Max 6oo meter från arenan. OBS! avgift 10 kr är inkluderad i
startavgiften för vuxna.
Tänk på miljön och samåk.

Vägvisning

Vägvisning från Fässbergsmotet, Söderleden. Avfart Riskulla, Balltorp V

Start

Första ordinarie start kl 10.00. Efteranmälda startar först i respektive
klass. Avstånd från arenan ca 900 meter, delvis i terräng. Orange-vit
snitsel.
Startstämpling och fri starttid mellan 9.45 och 12.00 för Inskolning, Uklasser och Öppna Motionsklasser.
I klasserna D/H 18 och äldre får den tävlande sin karta i
startögonblicket. I alla övriga klasser får den tävlande sin karta en minut
före startsignalen.

Sen start

Högst 30 min efter ordinarie starttid.

Öppna klasser

Anmälan mellan 9.00 – 11.30. Start mellan 9.45 – 12.00
ÖM1 2,6 km
ÖM2 4,2 km
ÖM3 3,1 km
ÖM4 4,9 km
ÖM5 3,4 km
ÖM6 5,4 km
ÖM7 3,1 km
ÖM8 4,4 km
ÖM9 7,4 km

Inskolning 1,9 km
U1 2,3 km
U2 2,6 km

Anmälningsavgift vuxna 130 kr, ungdom t.o.m. 16 år 65 kr. Avgifterna
faktureras i efterhand. Endast klubblösa och ev utländska klubbar
betalar kontant. Även föranmälda deltagare från utländska klubbar
betalar kontant.
Skuggning

Skuggning får förekomma i Inskolning, U1 och U2 samt i öppna
motionsklasser. Den som skuggat får senare inte delta i tävlingsklass.
Skuggning före eget lopp får endast utföras i klasserna Inskolning, U1
och U2 samt ÖM1 och ÖM2.
Svartvita kartkopior finns i Insk, U1 och U2

Karta

Olika utsnitt ur FK Herkules kartdatabas Balltorp. Reviderad 2015.
H/D 16-21 och ÖM9 har skala 1:15 000 förutom H/D 16 Kort som har
1:10 000, H/D 60 och äldre och ÖM7 har skala 1:7500, övriga skala 1:10
000. Digitalutskrift, Kartsam. Ekvidistans 5 meter.

Vi har skapat ledstänger som nyttjas på de yngstas banor. Ledstängerna
är markerade med tätsittande vit snitsel i skogen och som stigar i violett
färg på kartan.
I terrängen finns ett stort antal varningsskyltar för skjutfältsgräns.
Varken skyltarna eller gränsen är markerade på kartan. Självklart sker
ingen skjutning eller annan militär verksamhet inom tävlingsområdet
under tävlingen. Men om man mot förmodan hör någon skjutning, så är
det från en helt ofarlig skjutning inom en inhägnad skjutbana nära
starten
Banorna går på militärt övningsområde. Om man vill in på området efter
tävlingen måste man kolla så att det inte är avlyst.
Alla planerade aktiviteter på skjutfältet måste föregås av jägarkontakter.
Terrängbeskrivning

Vildmarksområde med enstaka mindre sjöar och mossar, i huvudsak utan
aktivt skogsbruk. Få stigar. Måttlig till stark kupering med några branta
sluttningar. Huvudsakligen detaljrikt. God sikt. God löpbarhet; många
berghällar med måttlig vegetation

Förbjudna områden

Gräsmattor på och runt arenan är förbjudet att beträda både före, under
och efter tävlingen. Golfbanan är markerad som förbjudet område på
tävlingskartan. Alla delar av golfbanan är förbjudet område, detta gäller
även golfbanans skogskant. Vildsvinsstängslet (två-trådigt strömförande)
får inte passeras in mot golfbanan

Vilt

Tre viltzoner för vildsvin är markerade på kartan. De sidor där löparna
kommer ifrån är markerade med gul-blå snitsel i terrängen. Dessa
viltzoner får absolut inte beträdas.
Viltrapport av rådjur, älg och vildsvin ska lämnas vid målet.
Vill du veta mer om vildsvin så kan personal vid viltrapporteringen svara
på dina frågor.

Nummerlappar

HD21, HD16, HD14
Nummerlappar finns vid starten, självservering gäller.
Ta med egna säkerhetsnålar.

Kontrollbeskrivningar

Finns lösa vid starten, erhålls 2 min före start. Det finns även tryckta
kontrollbeskrivningar på kartan.

Kontroller

Orange/vit skärm med Sportidentenhet samt stämpel som endast ska
användas om SI enhet ej fungerar.

Stämpelsystem

Sportident. Ange eget bricknummer vid anmälan annars tilldelas
hyrbricka. Hyra av löparbricka kostar 25 kr, borttappad löparbricka
debiteras klubben med 400 kr.

Avbruten tävling

Löpare som brutit måste stämpla ut vid målvagnen.

Vätska

De längre banorna har vätskekontroller enligt SOFT´s
rekommendationer.

Maxtid

2,5 timmar

Priser

DM-plakett och ros till alla segrare i DM-klasser med minst två
startande. Upp till och med HD21 plakett även till 2-an och 3-an.
Inskolning och U-klasser hämtar pris mot uppvisande av karta från kl 12
vid miniknatet.

Toaletter

Finns i anslutning till arenan. Inga toaletter vid start.

Dusch

Finns i anslutning till arenan.

Miniknat

Start mellan 9.30 – 11.30. Kostnad 20 kr.

Service

Barnpassning och välsorterad marka på arenan.

Första hjälpen

Finns på arenan.

Sportförsäljning

Finns på arenan, SM Sport www.smsport.nu

Tävlingsledare
Banläggare
Bankontrollant
Tävlingskontrollant
Upplysningar
Jury

Laila B Höglund
Ingemar Bertilsson, Stefan Hammar
Magnus Ohlsson, Kurt-Åke Karlsson, Sjövalla FK
Solveig Hedenblom, Sjövalla FK
Laila B Höglund, 0707-103880
Gunilla Carlsson GMOK

Välkomna!

