PM
Göteborg-Majorna OK hälsar välkommen till Natt-DM
2017 fredag 31 mars!
Arena
Vättleskolan som ligger på Höglandsgatan 1 i Rannebergen.

Samling
Vättleskolan, Höglandsgatan 1 i Rannebergen.

Vägvisning
Vägvisning med orienteringsskärmar börjar där Titteridammsvägen går in från
Rävebergsvägen. Samåk gärna eller åk kommunalt!

Parkering
Parkering i första hand vid och i anslutning till Vättleskolan, där är parkeringsavgift 10 kr.
Betala gärna med swish.
Alla bilar kommer inte att få plats på Vättleskolan. När denna parkering är full, hänvisas ni till
parkeringar vid Angereds centrum. Där kommer ingen parkeringsvakt att finnas utan ni
hänvisas till de allmänna p-platser som finns kring centrum, infart från Titteridammsvägen.
OBS att det kan vara betalparkeringar. Det kommer att vara snitslat en gångväg från Angereds
centrum till arenan, ca 1200m. Karta över gångväg finnas nedan. OBS, öster om Vättleskolan
är det tävlingsområde och således inte tillåtet för de tävlande att parkera i!

Klasser
Enligt inbjudan. För att DM-status ska erhållas krävs minst 3 startande.
På grund av många anmälda i H21 kommer denna klass att delas. H21-1 är Göteborgs DM,
H21-2 är övriga.
Följande klasser stryks: H80, D80, D60, H16K, D16K, H14K. D35 och D40 slås samman till
D35 på D40:s bana.

Karta
Rannebergen. Ritad av medlemmar i OK Alehof 2005, mindre revidering 2017. Digitaltryck.
Skala enligt tabell i inbjudan. Ekvidistans 5 meter. Enbart reflex, ingen skärm!

Kartbyte i klasserna H21-1, H21-2 och Tiomila 12. Kartbytet sker genom att vända på bladet.
Vissa mossar har blivit mycket blöta under vintern, det har gjort att vi valt att förbudmarkera
vissa mossar på kartan, men de flesta är inga problem att springa i.
Direkt efter start passerar de flesta klasser en blöt mosse med en bäck igenom, där finns
övergångar av stockar. Dessa övergångar kan vara hala och är markerade på kartan samt i
terrängen med rödvit snitsel.
I slutet på banorna passerar samtliga klasser ett bostadsområde där vissa vägar är
förbudmarkerat. För att öka tydligheten, är dessa förstärka på kartan med förbjudet-snitselmarkering men det finns ingen snitsel.
Vissa kontroller sitter tätt så kolla kodsiffrorna noga.
För ungdomsbanorna är vissa stigar och stigkorsningar förtydligade med vit snitsel.

Start
Avstånd från arenan till start är 1 700 m. Följ orange-vit snitsel och funktionärs anvisning vid
vägpassage. Samtliga klasser har samma start, men det finns två olika startpunkter.
Första starttid för ordinarie klasser är kl 20.30. Efteranmälda startar efter sista ordinarie
startande i respektive klass.
Sen start tillåts till kl 22.00.
Öppna motionsklasser har fri starttid mellan kl 20.20 och 21.45.
Tiomilaklasser
Tiomila 12 har gemensam start kl 20.10.
Tiomila 7 har gemensam start kl 20.20.
Kom i god till tid och följ funktionärers anvisningar. Kartorna ligger i bokstavsordning.
Tiomilaklasser har kontrolldefinition enbart på kartan.

Toalett
Inomhus vid arenan och begränsat antal vid start.

Överdragskläder
Överdragskläder kommer att transporteras från start till arenan.

Dusch
Varmdusch inomhus i Vättleskolan. OBS, inga spikskor inomhus!

Service
All service finns inne i Vättleskolan.
Marka med after-run-soppa, goda mackor och hembakat. Betala gärna med swish.
Det går också bra att sitta i intilliggande matsal. För hygienens och trivselns skull ber vi
deltagare att inte vara i matsalen med tävlingskläder. På grund av utrymmesskäl ska väskor
lämnas i angränsande korridor.
Start- och resultatlistor kommer att anslås inomhus i korridor.

Priser
Prisutdelning sker inomhus efterhand som klasserna är klara. Plaketter i DM-klasser.
Enklare priser till de främsta i Tiomilaklasserna och H21-2. Tiomilaklasserna tävlar damer och
herrar i samma klass, men det utlovas priser till de främsta damerna.

Vätska
På banorna H21-1, H21-2 och Tiomila12 finns det en vätskekontroll med vatten.

Tävlingsledning
Tävlingsledare: Kristoffer Sideby 0702-15 21 73
Banläggare: Fredrik Larsson och Ola Wallinder
Tävlingskontroll: Greger Olofsson, OK Alehof
Bankontroll: Rasmus Larsson, OK Alehof

