Tävlingen är en deltävling i
Hallands Ungdoms Cup 2016
2.1

Tävlings-PM
15 – 17 JULI 2016
Fjärås AIK, IF Rigor och OK Löftan hälsar alla
välkomna till Hallands 3-dagars 2016
Program
Fredag 15 juli – Etapp 1, medeldistans, första start kl. 16.00.
Lördag 16 juli – Etapp 2, långdistans, första start kl. 10.00.
Söndag 17 juli – Etapp 3, långdistans med jaktstart, första start kl. 10.00.
Arena
Källstorp, väg 853 mellan Värö och Stråvalla, vägvisning från väg 845 mellan Frillesås och
Väröbacka. GPS: N57.16.441; E012.12.062
Parkering
Max 800 m från arenan, P-avgift 20 kr/dag eller 50 kr för alla dagar. Gångavstånd från
campingen är ca 1500 m.
Det är endast en körväg in till arenan där det finns risk för köbildning. Tag därför lite extra
god tid på er.
Husbilar parkerar på campingen. Bussar ska ringa 0708-51 81 85 för att bli anvisad
parkering.
Start
Första ordinarie start kl. 16.00 på etapp 1 samt kl. 10.00 på etapp 2 och 3.
Fri starttid gäller för U1, U2, Inskolning, motionsklasser samt öppna motionsklasser mellan
kl. 15.30 – 18.00 på fredagen respektive kl. 09.30 – 12.00 på lördagen och söndagen.
Ungdomsklasser upp till och med HD16 får titta på kartan 1 minut före start. Vid jaktstart
på etapp 3 erhålls kartan i startögonblicket för samtliga, även ungdomar.
Gångväg till start är gemensam till startplatserna.
Etapp 1: 1200 m. Etapp 2: 500 m. Etapp 3: 1300 m.
Start Maria Åkerberg
Klasser: HD21L, HD21K, HD16-HD45, H50-65, HD17-20K
Start Länsförsäkringar
Klasser: HD12, HD14, HD12K, HD14K, HD16K, D50-D65, HD70, HD75, H80, H85, H90
Start Södra
Klasser: HD10, HD21M, HD40M, HD50M, HD60M, ÖM1-ÖM10, U1, U2, INSK

Nummerlappar
HD12-HD20 samt HD21L ska bära nummerlappar med självservering vid startplatsen.
Vid jaktstart ska de 9 främsta i varje klass bära nummerlappar. Damer har nummer med
röd bakgrund, herrar har nummer med grön bakgrund.
Jaktstart
Jaktstart på etapp 3 för alla klasser utom HD10, U1, U2, Inskolning, motionsklasser samt
ÖM-klasser. Jaktstart innebär att ledaren efter två etapper i resp. klass startar först och
övriga startar efter hur lång tid man ligger efter ledaren. Ca 3 minuter före starttiden ropas
löparens namn upp för avprickning. Alla tävlingsklasser med jaktstart, även ungdomar, får
kartan i startögonblicket. De som ligger mer än 45 minuter efter ledaren startar med 1
minuts mellanrum.
Direktanmälan
Öppna motionsklasser, U1, U2 och Inskolning säljs på arenan för etapp 1 kl. 15.00 – 17.30
samt för etapp 2 och 3 kl. 09.00 – 11.30. Start Södra gäller för U1, U2 och Inskolning samt
öppna motionsklasser.
Startavgift faktureras till SOFT-anslutna klubbar, övriga betalar på plats. Ungdomar till och
med 16 år: 75 kr/etapp. Vuxna från och med 17 år: 140 kr/etapp.
Målgång i jaktstart
Vid jaktstart gäller placering vid passerande av mållinje. Målstämpling sker strax efter
mållinje. Måldomare avgör i vilken ordning målstämpling ska ske vid jämna spurter.
Avbrutet lopp
Löpare som avbryter sitt lopp ska passera målet för avläsning av SI-bricka.
Hallands Ungdoms Cup
Hallands 3-dagars ingår som deltävling 9, 10 och 11 i Hallands Ungdoms Cup 2016. För
deltävling 11 gäller totalresultatet i tävlingen.
Karta
ÖM7 och HD60- skala 1:7500 alla etapper. HD16-21 skala 1:10000 etapp 1,
1:15000 etapp 2 och 3. ÖM10 skala 1:12500 etapp 2 och 3. Övriga samt
HD16K har 1:10000 alla etapper. Ekvidistans 5 m alla etapper. Offsettryck.
Karta: Kade Högar, nyritad av Kartsam 2015/2016.
Terrängbeskrivning
Skogsmark med inslag av sankmarker och föryngringsområden. Inslag av vägar och stigar
i normal omfattning. Otydliga stigar kommer att snitslas.
Löv- och barrskog med mestadels normal framkomlighet. Måttlig till stark kupering. En del
stigar är mycket gräsbevuxna och kan vara otydliga. Röjningsarbete har förekommit.
Förbjudna områden
Rödmarkerade områden på kartan, tomtmark och besådda åkrar är förbjudna att beträda.
Endast förbjudna områden med heldragen linje i kanten är snitslade i terrängen.
Snitslingar
På etapp 2 är otydliga stigar stödsnitslade med vit snitsel och för HD12 och HD14K är det
snitslat mellan två kontroller. Det anges på kontrollbeskrivningen.

Vätska
Vatten finns vid målet på arenan alla etapper samt på de längre banorna på etapp 2 och 3.
Det är markerat på kartan.
Kontrollbeskrivningar
Finns tryckta på kartan samt lösa vid starten i samtliga klasser.
Stämplingssystem
SportIdent. Kontrollera att SI-numret stämmer på startlistan.
Fungerar inte SI-enheten, stämpla med stiftklämma i reservrutorna som finns på kartan.
Hyrbrickor hämtas i sekretariatet. Återlämnas efter målgång på etapp 3.
I öppna motionsklasser återlämnas hyrbrickan vid målgång efter varje etapp.
Kostnad för hyrbricka är 30 kr/etapp. Ej återlämnad hyrbricka debiteras 600 kr.
Skuggning
Skuggning/patrullöpning är tillåten i U1, U2, Inskolning och öppna motionsklasser. Den
som skuggar får efteråt inte springa rankingmeriterad klass (HD18-HD21), ungdomsklass
eller samma bana som den skuggar på. Skuggning är dock tillåten efter att den tävlande
har sprungit i ovanstående klass. Skuggkartor finns i U1, U2 och Inskolning.
Start- och resultatlistor
Finns på arenan samt på Eventor.
Maxtid
2,5 timme/etapp. Ni som är osäkra eller väljer en lång öppen bana tag gärna med en
mobiltelefon i skogen. 
Prisutdelningar
Priser till alla i Inskolning varje dag, hämtas efter målgång.
I U1 och U2 får alla pris efter etapp 3. Priser hämtas vid prisbordet.
Priser till de främsta i klasserna HD10 – HD21L samt kortklasser efter etapp 3.
Antal priser anslås på informationstavlan. Prisutdelning sker efter besked från speakern.
Pris till segrarna i klasserna HD35 och uppåt efter etapp 3.
Inga priser i motionsklasser och öppna motionsklasser.
Miniknat
Finns på alla etapper. Kostnad 20 kr/etapp. Betalas kontant eller med Swish vid start.
Start mellan kl. 15.30 – 18.30 på etapp 1 samt mellan kl 09.30 – 12.30 på etapp 2 och 3.
Swishnummer: 123 526 54 42
Dusch
Varm dusch utomhus finns på vänster sida efter gångvägen till start för etapp 1 och 3,
ca 200 m från arenan.
Toaletter
Finns på vänster sida efter gångvägen till start för etapp 1 och 3, ca 100
m från arenan. Ett fåtal toaletter finns vid start etapp 1 och 3. Använd
helst toaletterna som finns vid arenan eller vid campingen för att undvika
köbildning.
Servering

På arenan finns välsorterad marka med sallader, hamburgare, korv, smörgåsar,
hembakade kakor, godis, dricka, kaffe m.m. Glutenfria och laktosfria alternativ finns.
Öppet från kl. 14.30 på etapp 1 och från kl. 08.30 på etapp 2 och 3.
I serveringen kan man betala med kontanter och Swish. Swishnummer: 123 147 41 39.
OBS! De gamla 20, 50 och 1000 kr-sedlarna går det inte att handla med.
Barnpassning
Finns i tält på arenan. Kostnad 40 kr/dag eller 100 kr för alla dagar. Betalas kontant eller
med Swish. Swishnummer: 123 526 54 42.
Första hjälpen
Sjukvårdskunnig personal finns i tält på arenan. En hjärtstartare finns på plats.
Sportförsäljning
SM Sport Orientering säljer OL-skor, OL-kläder, kompasser och annan OL-utrustning på
arenan.
Betalning
Anmälningsavgifter faktureras i efterhand till svenska orienteringsklubbar. Campingavgift
betalas i förväg till bankgironummer 5051-9917, ange H3 Camping.
Deltagare från utländska klubbar som inte har betalat anmälningsavgift eller campingavgift
i förväg, ska göra detta till tävlingskassören i informationstältet före start på etapp 1.
I direktanmälan går det att betala med kort eller Swish, mobiltäckning bör vara OK på
arenan.
Förekommande Swishnummer är:
Parkering
123 272 06 21
Direktanmälan
123 664 43 48
Barnpassning/Miniknat 123 526 54 42
Servering
123 147 41 39
Camping
123 452 31 71
Camping
Camping ordnas på gångavstånd till arenan (ca 1500 m). Öppen torsdag kl. 12.00 –
söndag kl. 16.00. Bokning via anmälan i Eventor, senast den 12 juli. Avgift 450 kr i
samband med anmälan. Inbetalning ska göras innan ankomst till bankgironummer
5051-9917, ange H3 Camping.
Övrig logi
Hänvisas till befintliga campingar, stugor, vandrarhem, hotell eller B&B.
Varbergs turistbyrå, tfn 0340-868 00, www.visitvarberg.se
Kungsbacka turistbyrå, tfn 0300-83 45 95, www.svetur.se/kungsbacka/
Information
På www.hallands3dagars.se kommer PM, campinginformation, startlistor, resultat m.m. att
finnas.
Resultat, startlistor och PM kommer att publiceras även på Eventor. Resultat publiceras
också on-line.

Tävlingsjury
Kennet Horvath, Halmstads OK
Kjell-Ove Arvidsson, Falkenbergs OK
Jeanette Larsson, FK Friskus Varberg
Huvudfunktionärer
Tävlingsledare
Owe Andersson
Thomas Bäckström
Camping
Ulrika Granfors
Pressvärd
Bo Melin
Tävlingssekreterare Stefan Månsson
Banläggare
Bernt Andersson
Stefan Graad
Roger Ivarsson
Bengt Hansson
Magnus Johansson
Tobias Thorsson

kontakt@hallands3dagars.se
camping@hallands3dagars.se
press@hallands3dagars.se
anmalan@hallands3dagars.se
IF Rigor
IF Rigor
Fjärås AIK
OK Löftan
OK Löftan
OK Löftan

Tävlingskontrollant

Sven-Erik Dahlberg

IK Trenne

Bankontrollanter

Steffen Häggström
Ingvar Svanberg
Jens Arvidsson

IF Rigor
OK Löftan
IF Rigor

Upplysningar

Owe Andersson
072-516 83 32
Thomas Bäckström
070-639 58 78
kontakt@hallands3dagars.se

Barnpassning:

Jeanette Persson
070-637 23 79
barnpassning@hallands3dagars.se

VÄLKOMNA !
FJÄRÅS AIK, IF RIGOR OCH OK LÖFTAN

