Älvsby IF OK har äran att inbjuda till
SM i Skidorientering för seniorer, juniorer, ungdomar
samt för veteraner 19 – 20 mars 2016.

Arena/tävlingsexp: Vid Älvsby Folkhögskola, Älvsbyn.
Från väg 94, följ skyltar. Liten parkering vid skolan, samåk gärna!
Var beredd på att lasta av vid skolan och att parkera bilen på annan plats (ca 700 m).
Program: Lördag 19 mars: SM Sprintdistans samt tävling ungdomsklasser
(DH 10-DH 14, ej SM). Första start från kl: 11.00.
Tre Öppna motionsklasser erbjuds med fri starttid. Se PM för tider.
Kamratmåltid med prisutdelning på folkhögskolan. (150 kr/vuxna och 75 kr/barn till 12 år).
Förbokas i Eventor vid anmälan. Ange ev behov av specialkost, meddelas till
roland.k.jansson@telia.com
Underhållning kl 17.00 följt av prisutdelning kl 17.30 och middag kl 18.00.
Söndag 20 mars: SM Långdistans samt tävling ungdomsklasser
(DH 10-DH14, ej SM) individuell start från kl. 10.00.
Fyra Öppna motionsklasser med fri starttid. Se PM för tider
Prisutdelning på folkhögskolan så snart tävlingarna är avslutade.
Klasser: DH 15 – DH 21 samt DH 35 – DH 75
Ej SM: DH 10 – DH 14, Öppna motionsbanor.
Sammanslagning vid för få anmälda. Efteranmälda lottas med ordinarie anmälda.
I Öppna motionsklasser är skuggning tillåten. Skuggan får kopia på karta och får senare inte delta i
mästerskapsklass samma tävlingsdag. (Reglerna 6.2.4).
Banlängder & karta:
Enligt SOFT:s tävlingsregler 3.0 från 2015-07-01 och tävlingsanvisningar
2015-2016 (v.2015-11-29).
http://www.orientering.se/ImageVaultFiles/id_109157/cf_78/Anvisningar_skidorientering.PDF
Avlysning: Se karta http://skidosm.se/
Längdskidspåren Kanis är öppna för träning fram t o m 2016-02-28 se
http://andorjan.se/?page_id=583 där finns också uppdaterad väderinfo var 5 min
Stämpling: SportIdent (OBS ej SIAC touchfree), eget SI-nummer måste anges i anmälan, annars
tilldelas hyrbricka. Hyra av pinne 35: -. Om SI-pinne ej återlämnas debiteras klubben med 500:-.
Anmälan: Senast fredag 11 mars via Eventor.
Vi är tacksamma för anmälan till ÖM-klasser i förväg! Även om det går att anmäla sig på respektive
tävlingsdag.
Efteranmälan: Mottages i Eventor mot 50% förhöjd avgift tom onsdag 16 mars. Efteranmälda lottas
med ordinarie anmälda.
Avgifter: (Enl SOFT:s anvisningar) SM: Seniorer, Juniorer 350: - Ungdomar,
Veteraner 275:- DH 10 – DH 14 Ej SM 100:- Öppna motionsklasser ungdom 100kr och vuxna 175 kr.
Vid efteranmälan tillkommer 50 % på ordinarie avgift.
Startlista och PM: Anslås vid arenan. Kommer också att finnas på Eventor och
http://skidosm.se/
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Priser: SM-medaljer till de 3 främsta i samtliga SM-klasser, samt placering 4-6 i
USM. Priser i övrigt enligt SOFT:s regler, samt i ungdomsklasserna DH 10 – DH 14. Lottade priser
bland VSM och öppna banor.
Prisutdelning:
Lördag 19 mars: Före kamratmåltiden kl 17.30.
Söndag 20 mars: Vid folkhögskolan så snart tävlingarna är avslutade.
Tävlingsregler: Enligt SOFT:s tävlingsregler 3.0 från 2015-07-01 och tävlingsanvisningar 2015-2016
(v.2015-11-29) för skidorientering.
http://www.orientering.se/Grenar/Skidorientering/Tranatavla/Tavlingsreglerochanvisningar/
För att starta/ tävla i SM-klasser måste man representera en klubb ansluten till Svenska
Orienteringsförbundet. Studera dessutom reglerna 3.4.6 (Rätt att tävla om SM). Övriga hänvisas till
öppna motionsklasser.
Omklädning med dusch:
I källaren på folkhögskolan.
Kamratmåltid: Bokas via Eventor som tilläggstjänst (ligger under sprinten).
Ange ev behov av specialkost, meddelas till roland.k.jansson@telia.com
Boende: Vi hänvisar till information via Älvsby Kommuns hemsida. www.alvsbyn.se/uppleva-ochgora/boende/
Samt ett boende i Vistträsk ( ca 20 km från Älvsbyn); byaföreningen hyr ut mysigt möblerade
lägenheter mitt inne i byn. Kontaktperson är Elaine Marklund,
tfn: 0929-211 91.
Funktionärer: Tävlingsledare: Karl-Erik Lindbäck 070-591 90 87
Bitr tävlingsledare och press: Roland Jansson 070-695 99 80
Banläggare: Sture Norén 070-372 20 75
Tävlingskontrollant: Kent Tuoremaa Sävast Ski Team
Bankontrollant: Leif Eriksson Piteå IF

