Helsingehelg i Idre 2016 med DM för Dalarna
Preliminär inbjudan till Helsingehelg i Idre 21 – 22 Juli 2016
Tävlingsklasser:

21 juli PreE, PreA, PreB/C
22 juli PreA, PreB/C (PreA är även DM för Dalarna)

Anmälan:

I första hand via Eventor och i andra hand via e-post till
rolf.karlsson@skogfrit.se . Sista dag för anmälan är 14 juli.
Avgifter faktureras i efterhand. Utländska deltagare betalar kontant
före start. Efteranmälan, sista dag är 18 juli mot förhöjd avgift med
50 %.

Avgifter:

PreE 180 kr, PreA, PreB 120 kr och ungdom upp tom 16 år 75 kr.

Samling/TC:

Efter vägen mellan Idre och Foskros. Se kartan på Eventor. 10 km
norr om Idre. Parkering längs skogsväg.

Start:

Första start 21 juli kl 16.00 och fredag 22 juli kl 11.00

Banor:

Preliminär banlängd 21 juli 800 meter alla banor. 22 juli 600 m.
Dag två tidsstopp mellan två delar.

Terräng:

Till 95 % öppen tallskog med god sikt. Banorna går till 98 % på
skogsväg med hård yta.

Karta:

Nyritad karta november 2015 för denna PreO tävling med hjälp av
laserdata och programmet OL-laser. Kartritare familjen Karlsson.
Skala preliminärt 1:3 500 med ekvidistans 2 meter.

Avlysning:

Området med 1,5 km radie från markerad punkt i kartan på
Eventor är avlyst.

Sportident:

Tidtagning sker med Sportident brickor.

Service:

Detta är ett vildmarksarrangemang där tävlingarna genomförs 300
km från klubbens hemort. Detta resulterar i en enklare marka med
självservice.

Logitips:

Logi i stugor eller rum finns i riklig omfattning. Mikael
Aftevik har ett tips på logi i stugby, de lovade PreO-priser. Om
du är intresserad, ta kontakt med Mikael: mikke@aftevik.com
Några andra tips är Idre Fjäll www.idrefjall.se och
www.visitidre.se
För husvagnar och husbilar finns möjligheter längs Storån med
uppställning på platser märkta med lägerplats vilka är
iordningställda och där finns grillplatser och toa. En lägre avgift
för uppställning utgår. OBS att det finns två läger platser, en på
vardera sidan av vägen när den passerar Storån. Dessa två
lägerplatser ingår i det avlysta området och får ej nyttjas under
tävlingsdagarna. Ett flertal andra finns dock. Även campingplats
inne i Idre samhälle finns.
Logi i stugor eller rum finns i riklig omfattning. Några tips är
Idre Fjäll www.idrefjall.se och www.visitidre.se

Upplysningar:

Välkomna Rehns BK

Elisabeth och Rolf 0278-20488 eller 070-342 47 65.

