PM
LABYRINTEN
Knockout-tävling med Jonas Leandersson och Annika Billstam m fl
Speaker: Per Forsberg

Tisdag 12 april 2016
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till Friends Arena i Arenastaden,
Solna för detta spännande orienteringsevent.
Samling

Friends Arena ligger i Arenastaden i Solna, strax norr om Stockholm. I direkt anslutning
till arenan och pendeltåget finns Mall of Scandinavia med över 230 butiker och öppet
till 22.00. Till och från Friends Arena tar du dig enklast med kollektivtrafik, där
spårbunden trafik är den bästa rekommendationen.
Entrén till arenan sker via en ”serviceentré” från Råsta Strandväg som heter GATE-3.

Inpassering

Från klockan 14:30, GATE-3 (se karta) Friends Arena. Detta är den enda entrén.
Avprickning mot anmälningslista sker vid entrén.
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Parkering

Det finns flera olika möjligheter
till parkering med bil.
Du kan läsa mer om vilka det är
hos parkeringsoperatören
Parkman
(http://parkman.nu/parkera-iarenastaden )

Start

15.00 öppnar vi Labyrinterna för alla anmälda (Duell & Prova-på).
Det finns två olika banor i Duell-Labyrinten och målsättningen är att samtliga ska få
springa bägge dessa banor. Preliminärt 15-16 bana 1, 16-17 bana 2.
17:00 startar ”Knockout-tävlingen”. ”Prova-på” kan springas hela tiden.

Stämplingssystem

SPORTident. OBS! Alla typer av löparbrickor UTOM typ 11 kan
användas om den inte har konfigurerats att endast sända ”kort
återkoppling” (Short feedback). (Kan göras med Config Plus)
Det finns lånepinnar för de som behöver.

Skor

Vanliga löparskor för utomhusbruk med mönstrad sula eller en sko med dobb.
OBS! Skor med "metalldubb" får inte användas!

Resultat

Publiceras löpande på http://liveresultat.orientering.se

Dusch/toalett

Det finns tre toaletter som vi kan använda vilka är markerade på kartan samt skyltade
på arenan. Ingen dusch erbjuds.

Servering

Ingen servering finns inne på arenan

Förbjudet område

Vi får endast vara på gräsmattan och EJ beträda läktaren. Uppgångarna till läktaren är
låsta.

Stängning

Klockan 18.00 måste samtliga deltagare vara ute ur arenan av säkerhetsskäl.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare:

Björn Alpberg

070-268 80 80

bjorn.alpberg@gmail.com

Bitr. tävlingsledare

Per Forsberg

0733-20 68 80

perforsberg.sweden@gmail.com

Banläggning:

Håkan Carlsson

073-692 27 31

Hakan.Carlsson@orientering.se

SOFT-representant

Tomas
Stenström

076-315 11 04

tomas.stenstrom@orientering.se

Varmt välkomna!
Arrangörer: Svenska Orienteringsförbundet och mazerun.org tillsammans med
Kamrat- och Idrottsföreningen KIF och Almby IK Örebro
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