PM

Garphytteträffen
- en tävling i SM-nära terräng

Söndagen den 14 maj 2017
Samling

Arenan ligger vid Lövbrickan, ca 1,5 mil nordväst om centrala Örebro,
Lat N59.359, Long E14.976.

Vägvisning

Sväng av från motorvägen E18/E20, som går genom Örebro, vid avfart
113. Kör i riktning mot Närkes Kil. Arrangörens skyltning börjar vid
avfarten mot Frösvidal, ca 6 km efter motorvägsavfarten. Därefter ca
10 km.
Om man kommer från väster på E 18 från Karlskoga kan man svänga av
vid Lekhyttan eller Vintrosa, och köra mot Garphyttan varifrån man följer
arrangörens skyltning, ca 9 km.

Parkering

Avstånd 400 -1500 m från arenan, i grusgrop (OBS, ingen lekplats) eller
efter väg, se Arenakarta. P-avgift 20 kr/bil, som går till vår ungdomsverksamhet, kontant eller swish, 1235219662, märk ”Parkering”.

Start

Första ordinarie start 10:00, efteranmälda startar före.
Inskolning, utvecklingsklass och öppna klasser har valfri starttid mellan
09:45 - 11:30.
Avstånd till start, ca 600 m, större delen väg, orange/vit snitsel.

Sen start

Start medges 30 min efter egen starttid.

Start-/Resultatlistor

Presenteras i Eventor fr.o.m. den 12 maj samt under tävlingsdagen på
arenan. Resultat publiceras i Eventor samt på arenan.

Strukna/sammanslagna
klasser

Följande klasser utgår: D18, D20, D17-20K, H20, H17-20K, H21K
Följande klasser är sammanslagna: D18 och D21 K, D70 och D75, H75 och
H80.

Direktanmälan

Öppna motionsbanor på tävlingsdagen. Anmälan från 09:15-11:00.
17 år och äldre: 130 kr. Ungdom t o m 16 år: 65 kr. Betalning kan göras
kontant, swish (1235219662, märk ”Direkt”), eller mot faktura. Klubblösa
deltagare betalar kontant.

Vakansplatser

Anmälan till vakansplatser senast 09:15, 3 platser per klass, 50 % högre
avgift.

Ungdomsserie

Tävlingen ingår i Löpex och Närkes Skogskarlars ungdomsserie 2017.

Skuggning

Skuggning av barn i Inskolning och U1 är tillåtet. Om man ska skugga barn
i U2 måste man först springa sin bana.
Svart/vit kopia av kartan finns till följeslagare.
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Karta
LOKALA TECKEN
x Kojruin
o Kolbotten

Lövbrickan, i direkt anslutning mot områdena för lång- och stafett-SM.
Reviderad 2017. Ekvidistans 5 m. Kartnorm ISOM 2000.
Utskriven av SOFT certifierad färgutskrivare.
Skala 1:15 000 DH16-21
Skala 1:7 500
Öppen motion 7 samt DH60- och uppåt.
Skala 1:10 000 Övriga
Definitioner tryckta på kartan samt lösa vid start.
I norra delen av tävlingsområdet finns ett litet inhägnat område med en
radiomast och några små byggnader. Detta är inte redovisat på kartan,
berör endast H21.
Otydliga stigar har förstärkts med vit snitsel.

Terrängbeskrivning

Detaljrik Kilsbergsterräng, måttlig till stark kupering. Överlag mycket barroch blandskog med relativt god framkomlighet, en del partier med tätare
växtlighet och steniga områden finns.

Tips från banläggarna

I princip alla klasser (undantaget de kortaste ungdomsbanorna) har en
relativt tuff inledning. Från start bär det av uppför Kilsbergens varierade
sluttning (ja, det finns fina stråk också…!), sedan flackar det ut och man
får en förhoppningsvis behagligare resa hemåt. Ta det gärna lugnt i
början!

Stämplingssystem

Sportident SI-card t.o.m. version 11 och SIAC kan användas (SIAC utan
touchfree). Om signal ej erhålles, stämpla med stiftklämma i kartan.

Maxtid

2,5 timmar.

Vätska

Vätska (vatten) serveras på banan i klasser D21, D35, H18, H20, H21, H35,
H40, H45, H50, ÖM6, ÖM9 och efter målgång.

Klädsel

Heltäckande klädsel gäller.

Sjukvård

Hjärtstartare och Första hjälpen finns vid arenan, se Arenakarta.

Viltrapportering

Rapporteras vid målgång.

Toalett

Toaletter (toalettvagn) endast vid arenan, se Arenakarta.

Dusch

Dusch, med varmvatten, utomhus, ca 300 m från arenan, se Arenakarta.

Priser

Medaljer till alla ungdomar upp till 16 år.
Presentkort till de tre främsta i D21 och H21
Segrarpriser i klasserna D21 Kort, H18 samt DH35 och äldre.
Prisutdelning sker i omgångar, så fort klasserna är klara, tid meddelas av
speaker.
Samtliga deltagare i Inskolning, U1 och U2 erhåller pris, som hämtas vid
prisbordet, direkt efter målgång.

Servering

Välsorterad marka vid arenan serverar hamburgare (även kycklingburgare
och glutenfritt hamburgerbröd), hembakat kaffebröd (även mjölk- och
glutenfritt), godis, frukt, dricka och kaffe/te. Kontant eller swish,
1235219662, märk ”Marka”.

Sopsortering

Miljöprofil, sopsortering.
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Miniknat

Start och mål i anslutning till arenan, se Arenakarta, 09:30 - 11:30.
Kostnad 20 kr, kontant eller swish, 1235219662, märk ”Miniknat”.

Barnpassning

Nej. Det kommer tyvärr ej finnas barnpassning.

Logi

Uppställningsplats, se separat dokument, Ställplats.

Livelox

Tävlingen är upplagd i Livelox.

Onlineteknik

Last Mile Communication (LMC) är officiell sponsor av radioutrustning för
online-kontroller.

http://www.lastmile.se/
E-Post: tomas@lastmile.se

Tävlingsregler

Enligt SOFT:s tävlingsregler.

Tävlingsledare

Leif Krüger, tfn 072-7279737, leif@garphyttansif.se

Banläggare

Magnus Bern, Lars Schagerström

Bankontrollant

Weine Fredriksson, KFUM Örebro

Tävlingskontrollant

Björn Alpberg, Almby IK

Tävlingsjury

Sofia Carlsson, Lindebygdens OK
Birgitta Gustafsson, Hagaby GoIF
Stefan Aronsson, KFUM Örebro OK

Speaker

Helmina Pallhed
Mats Carlsvärd, Almby IK

Upplysningar

Kontaktperson: Torun Pahlm, tfn 070-293 62 14.
Övrig information, se http://garphyttetraffen.se/
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