Njurunda OK
inbjuder till
Två Åker
Lördag 23 januari 2016
Tvåmannastafett i skidorientering med tre banklasser
Långa banan:

Ca 2 x 5 km, alla åldrar

Mellanbanan:

Ca 5 km + 3 km, laget får endast ha en tävlande i D 18 – D 45 eller H 16 – H 55

Korta banan:

Ca 2 x 3 km, laget får endast ha en tävlande i klasserna D 50/H 60 och äldre eller
D 16/H 14 och yngre

Öppna banor:

Ca 2 km, 3 km samt 5 km

Vi förbehåller oss rätten att sammanslå klasser/banor vid lågt deltagarantal.
Tävlingsstatus:Tävlingen arrangeras som en öppen tävling med möjlighet för alla att deltaga..
Samling:

Kyrkmons skola, Njurundabommen.

Parkering:

På lämpligt ställe i anslutning till samlingsplats på egen risk men utan avgiftskrav från arrangören.

Karta:

Skala 1:7 500, ekvidistans 5 m reviderad 2015 - 2016 av Nils-Göran Olsson .

Terräng:

TERRÄNGTYP: Skogsmark med större och mindre höjdpartier.
KUPERING: Måttligt kuperad terräng med inslag av skog. Partier finns med relativt detaljfattig och
flack terräng.
FRAMKOMLIGHET: Mestadels god framkomlighet och bra sikt. Några gamla hyggen
finns. Vissa partier har stenbunden mark som till övervägande del är snötäckt inom tävlingsområdet.

Start:

Första start kl. 11.00. Avstånd TC – start ca 100 m.

Stämpling:

SportIdent. Åkare som inte har angivit eget bricknummer vid anmälan förutsätts hyra bricka av
arrangören till en kostnad av 30 kr. Vid förlust av bricka debiteras 400 kr.

Anmälan:

Klubbvis laganmälan med uppgifter om bana, namn, åldersklass, SportIdent samt klubb.
Ordinarie anmälan ska vara oss tillhanda senast lördag 16 januari via Eventor.
Efteranmälan ska vara oss tillhanda senast torsdag 21 januari via Eventor.
Direktanmälan till öppna klasser kan även göras vid TC.
OBS! Anmälan innebär att varje deltagare accepterar att hans/hennes namn publiceras i start- och
resultatlista på Internet, i utskick till SOFT, DF, klubbar och media etc.

Avgifter:

Lag 350 kr samt öppna banor ungdom t.o.m. 16 år 100 kr, vuxna 175 kr. Faktureras i efterhand.
Efteranmälan mot 50 % förhöjd avgift.

Startlista/PM: PM och startlista kommer att finnas på vår hemsida (se adress nedan) samt anslaget på TC.

Service på TC: Enklare marketenteri.
Toalett:

I anslutning till TC.

Dusch:

Om anmälan via epost peter.sjobom@home.se senast 16 januari kan dusch tillhandahållas inom ca 5
min biltransport alternativt gäller egen våtklut som kan medtagas till TC.

Priser:

Till segrande lag på respektive bana

Information: http://eventor.orientering.se/Events/Show/9160
Ledning:

Tävlingsledare:
Spårchef
Banläggare:
Kartritare:

Peter Sjöbom 070 - 690 89 10
Leif Sundling 070 - 638 05 55.:
Nils-Göran Olsson 070 - 530 02 71
Nils-Göran Olsson, rekorit@telia.com

Välkomna!

