	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Vingåkers OK, OK Tjärnen och Katrineholms OK hälsar alla orienterare välkomna till:

•
•
•
•

2-manna nattbudkavle, fredag 1 april
Medeldistans, lördag 2 april
Långdistans, söndag 3 april
Samma arena alla dagarna.

ARENA
Tävlingsarena vid Stalls Backe, strax öster om Katrineholms centrum längs väg 52 mot
Nyköping. Vägvisning från rondellen väg 52/56 samt från Talltullen i södra Katrineholm.
GPS-koordinater: 58.980183, 16.238264.
Upplysningar
Se telefonnummer nedan + mail: svartnatta@vingakersok.se resp. kok@katrineholmsok.org
Tävlingsledare:
Fredag: Hans Ragvald, Vingåkers OK, 0151-51 14 20, 070-534 41 63
Lördag-söndag: Mogens Lauridsen, Katrineholms OK, 073-773 76 90.
Pressvärd
Klas Bringert, Katrineholms OK, 073-938 18 20, klas@bringert.com
Sportförsäljning
Letro Sport kommer att finnas på plats och sälja pannlampor, orienteringsutrustning, kompasser,
skor, ryggsäckar, kläder med mera alla tre tävlingsdagarna. Mer info: www.letro.se
Camping & logi
Vi erbjuder campingmöjligheter för 100 kr per natt. Boka via Eventor eller via mail till:
kok@katrineholmsok.org
För bokning av stugor, vandrarhem, hotell etc. kontakta KFV Marknadsföring:
www.katrineholmcentral.se

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

INBJUDAN till 22:a upplagan av Svartnatta fredag 1 april 2016
Klasser & banlängder:

Herrar 2 x 8,5 km (ca) Blå
Damer 2 x 5,0 km (ca) Blå
Öppen 2 x 4,5 km (ca) Röd
Samtliga sträckor är gafflade.

NYHET! HD -14 Patrull 3,0 km (ca) Gul
Anmälan
Ordinarie anmälan skall vara oss tillhanda senast fredag 25 mars via Eventor.
Efteranmälan via Eventor kan göras fram t.o.m. tisdag 29:e mars, klockan 23.59.
OBS! Vid anmälan till HD14 patrull måste de två löparna med bricknummer anmälas
som sträcka 1 resp. 2 i Eventor, trots att de springer tillsammans.
Anmälningsavgift:
Ordinarie anmälningsavgift är 260 kr per lag, 130 kr per patrull. Efteranmälan + 50 % avgift.
Stämplingssystem: SPORTident. 	
  
Viktigt! Ange bricknummer vid anmälan. Bricknummer är knutet till sträckan!
Om bricknummer ej anges i anmälan tilldelas hyrbrickor. Hyrpris 30 kr per bricka.
Startlista, PM och Resultat
Publiceras i Eventor, samt med länk från www.vingakersok.se
Parkering
I anslutning till arenan. P-avgift 20 kr.
Start
Vid tävlingsarenan. gemensam start för samtliga klasser klockan 21:00.
Karta
Skala 1:10 000, ekvidistans 2-3 m. Reviderad 2015. Digitaltryck av mycket god kvalitet.
Kartritare: Hans Greijer, Kartringen.
Terrängbeskrivning
Arenan är belägen vid en rullstensås och närområdet består av ett stigrikt strövområde med
barrskog. Mestadels god framkomlighet och sikt. De längre banorna går främst i äldre skogsmark
med svag kupering och inslag av sankmarker, hyggen och grönområden. Ett antal detaljrika
höjder bjuder på fin Sörmlandsorientering. Tävlingsområdet genomkorsas av en större bilväg.
Dusch
Varmdusch vid tävlingsarenan.
Marka
Välsorterad servering.
Upplysningar
Se telefonnummer nedan + mail: svartnatta@vingakersok.se
Tävlingsledare: Hans Ragvald, 0151-51 14 20, 070-534 41 63
Banläggare: Stig Gerdtman, 070-516 70 48
Tävlingsadministratör: Arvid Sundkvist, Katrineholms OK, 0150-199 95

Välkommen till Svartnatta 2016!
	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

INBJUDAN till Mälarmårdsdubbeln
Medel + Lång, lördag-söndag 2-3 april 2016
Klasser & banlängder: Enligt Svenska Orienteringsförbundets rekommendationer.
Anmälan: Ordinarie anmälan skall vara oss tillhanda senast söndag 27 mars via Eventor.
Efteranmälan kan göras via Eventor fram t.o.m. onsdag 30 mars, klockan 23.59.
Anmälningsavgift:
Ordinarie anmälningsavgift per dag är 130 kr för vuxen och 65 kr för ungdom upp till och med
16 år. Vid efteranmälan 50 % förhöjd avgift. Anmälningsavgifterna faktureras i efterhand.
Stämplingssystem: SPORTident.
Viktigt! Ange bricknummer vid anmälan.
Om bricknummer ej anges i anmälan tilldelas hyrbrickor. Hyrpris 30 kr.
Startlista, PM och Resultat: Publiceras i Eventor, samt med länk från
www.katrineholmsok.org
Parkering: I anslutning till arenan. P-avgift 20 kr per dag.
Start: Första start lördag 2/4 kl 12.00. Första start söndag 3/4 kl 10.00. Inskolnings-, utvecklingsoch öppna motionsklasser har möjlighet att starta fr.o.m. kl.11.30 lördag och kl. 09.30 söndag.
Karta: Skala 1:7 500 för klasserna HD60-. Skala 1:15 000 för HD16-HD21 på söndagen.
Skala 1:10 000 för övriga klasser. Ekvidistans 2-3 m. reviderad 2015. Digitaltryck av mycket
god kvalitet. Kartritare: Hans Greijer, Kartringen.
Terrängbeskrivning: Arenan är belägen vid en rullstensås och närområdet består av ett stigrikt
strövområde med barrskog. Mestadels god framkomlighet och sikt. De längre banorna går främst
i äldre skogsmark med svag kupering och inslag av sankmarker, hyggen och grönområden. Ett
antal detaljrika höjder bjuder på fin Sörmlandsorientering. Tävlingsområdet genomkorsas av en
större bilväg.
Dusch: Varmdusch vid tävlingsarenan.
Barnaktiviteter: Miniknat och barnpassning i anslutning till tävlingsarenan
Marka: Välsorterad servering med grillade hamburgare etc.
TBE-vaccination: I samarbete med www.fästing.nu erbjuder vi TBE-vaccination vid arenan
på söndagen. 300 kr för vuxna orienterare och 200 kr för barn inom Landstinget Sörmland.
Upplysningar: Se telefonnummer nedan + mail: kok@katrineholmsok.org
Huvudfunktionärer
Tävlingsledare: Mogens Lauridsen, Katrineholms OK, 073-773 76 90
Tävlingsadministratör: Arvid Sundkvist, Katrineholms OK, 0150-199 95

Välkommen till Mälarmårdsdubbeln 2016!
	
  

	
  

	
  

	
  

