Inbjudan
Lördag 14 oktober
Nationell medeldistansstafett för ungdomar och juniorer i 2-mannalag
samt öppna motionsklasser
Söndag 15 oktober
Nationell patrulltävling i ultralång distans för ungdomar och juniorer
samt öppna motionsklasser
Tvådagarstävling för ungdomar och juniorer med etapp och sammanlagt resultat. För att få sammanlagt
resultat ska samma par springa både stafetten och patrulltävlingen.
Lagmedlemmarna behöver inte tillhöra samma klubb. Patrull som deltar båda dagarna skall anmälas av
samma klubb till båda tävlingarna. De främst placerade lagen startar i en seedad startgrupp på
söndagen.
Klasser och preliminära banlängder
HD10 har rak stafett övriga klasser är gafflade
Stafett lördag

Patrulltävling söndag

H17-20 2 x 4,0 km

D17-20 2 x 3,7 km

H17-20 12,4 km

D17-20 10,0 km

H16

2 x 3,7 km

D16

2 x 3,4 km

H16

10,0 km

D16

8,6 km

H14

2 x 3,0 km

D14

2 x 3,0 km

H14

7,8 km

D14

7,5 km

H12

2 x 2,2 km

D12

2 x 2,2 km

H12

4,8 km

D12

4,7 km

H10

2 x 2,0 km

D10

2 x 2,0 km

H10

3,6 km

D10

3,6 km

Öppna motionsklasser söndag

Öppna motionsklasser lördag

1.8 km
3,0 km

ÖM7

3,6 km

3,1 km

Insk
ÖM1

ÖM8

5,9 km

4,6 km

ÖM3

3,5 km

ÖM9

8,8 km

ÖM10 6,1 km

ÖM5

3,9 km

Ö10

11,2 km

ÖM6

6,4 km

Insk

2,0 km

ÖM1

2,1 km

ÖM7

ÖM3

2,2 km

ÖM8

ÖM5

3,4 km

Tävlingsarena

Torpet, Karlsbyheden ca 15 km norr om Falun. Vägvisning från väg
850 mot Svärdsjö.

Anmälan

Dala-Dubbeln:  Anmälan via Eventor. Anmälan öppnas i mitten av augusti. Sista
ordinarie anmälan senast fredag 29 september 23:59. Anmälan görs som
stafettanmälan (inkl laguppställning) via Dala-Dubbeln, stafett lördag 14 oktober.
Gäller även de som anmäler sig bara en dag. Kort anmälningsinstruktion i
informationsfältet i Eventor. Vid anmälan godkänns att ditt namn läggs upp på
Internet. Anmälningsavgift ungdom 75 kr, övriga 130 kr.
Öppna motionsklasser och Inskolningsklass: Anmälan via Eventor
”DalaDubbeln öppna klasser” senast onsdag 11 oktober 23:59 eller på arenan.
Vid anmälan godkänns att ditt namn läggs på Internet. Anmälningsavgift 130 kr
för vuxna och 75 kr för ungdomar.
Efteranmälan Dala-Dubbeln: Anmälan via Eventor senast tisdag 10 oktober kl.
23:59. Efteranmälda t o m måndag 9 oktober är inlottade i startlistan. Efteranmälan
sker mot 50% förhöjd avgift.

Start

Lördag: Start på arenan för tävlingsklasser, första start 11:00. Öppna
motionsklasser startar kl. 10:00 – 13:00, start i anslutning till arenan.
Söndag: Avstånd till start 800 m. Öppna motionsklasser startar kl. 09:00 –
12:00, första start för tävlingsklasser är 9:30.

Seedad
startgrupp

De 10 främst placerade patrullerna i klasserna HD 12-16 kommer att starta i en
seedad startgrupp på söndagens tävling.
Även i år blir det jaktstart för klasserna HD 17-20 på Söndagens Ultralång.

Tidig start
söndag

Önskemål om tidig start söndag anges genom mail till info@daladubbeln.se
senast söndag 8 oktober. De som önskar tidig start lottas in under de första
30-45 minuterna av startdjupet. Observera: tidig start fungerar inte för de som
kvalar in till seedad startgrupp.

Löparbank

Löparbank för "ensamma" löpare kommer att finnas tillgänglig på
daladubbeln.se samt vid informationen på arenan under tävlingsdagarna.

Lagändring

Lagändringar senast 1 timme före start. Begäran om ändringar
(sträcka,namn,si-nummer m.m) inkomna efter den 10 oktober debiteras med
20 kr. Obs! Vi vädjar till er att redan vid anmälan göra klart sträckordningen för
lagmedlemmarna då ändringar skapar mycket administration under tidspress
med risk för att det uppstår felregistreringar.

Stämplingssystem

Sportident. Bricknummer (2 st.) skall anges i Eventor i rätt sträckordning.
Anmälda utan bricknummer tilldelas hyrbricka (40 kr). Borttappad hyrbricka
debiteras med 400 kr.

Parkering

Bilar: På åkermark. Bussar: Parkering Folkets Hus, urlastning av passagerare
och packning vid arenan, se separat PM. Gångväg till arenan max 1200 m.

Karta

Finngärdet: Nyritad och nyreviderad 2016/2017 av Håkan Holmberg.
Lördagens karta är i skala 1:10 000 med 5 m ekvidistans förutom Ö7 som har
skala 1:7500. Söndagens karta är för HD 16-20 och Ö10 i skala 1:15 000 med
5 m ekvidistans och för HD 10-14 samt övriga motionsklasser i skala 1:10 000
med 5 m ekvidistans förutom Ö7 som har som har skala 1:7500. Kartorna är
offsettryckta.

Terrängtyp

Lördag: Skogsmark med ett antal sammanhängande stigar och skogsbilvägar.
Svagt kuperad terräng med några stenbundna partier, grönområden och
gallrad ungskog. I huvudsak god framkomlighet.
Söndag: Närmast arenan se lördag. För de längre banorna måttlig till stark
kupering med några hyggen, stenbundna partier, grönområden och gallrad
ungskog. I huvudsak god till mycket god framkomlighet.

Dusch

Varmdusch utomhus, 200 m.

PM/Startlista

PM, startlista och resultatlista för båda tävlingarna läggs ut på daladubbeln.se
och i Eventor. Startlista läggs ut onsdag 11 oktober. Innehåller efteranmälda
t o m måndag som då är inlottade.

Försäljning

Försäljning av enklare mat, korv och hamburgare, kalla och varma drycker
samt godis.

Sportförsäljning

Letro Sport

Logi och mat

Logi på hårt underlag (max 20 km från arenan), middag, fältlunch och
diskobiljetter bokas klubbvis/förbundsvis på daladubbeln.se från början av
september. Logi och mat bokas senast fredag 29/9 kl 23:59.
Bokningsbekräftelse mailas till samtliga föreningar som bokat logi.
Bekräftelsen skall sedan medtas av föreningen till incheckningen.
Observera att det även i år är egen transport till/från disko som gäller.
Daladubbeln ordnar inte med transport. Avstånd från boende till disko kommer
kunna variera mellan direkt anslutning till och ca 5 km. Hög andel bokade
diskobiljetter ökar chansen (men garanterar inte) till boende nära diskot.
Matsedel:
Frukost:
Matsäck:
Middag:
Fältlunch:
Hemresepaket:

På beställningsformuläret på daladubbeln.se.
Serveras lördag och söndag.
Till lördagens och söndagens tävling.
Serveras lördag kväll.
Serveras vid söndagens tävling.
Kan förbeställas för avhämtning på arenan.

Alternativa boenden kommer att publiceras på hemsidan www.daladubbeln.se
Kringarrangemang

Utklädnadstävling söndag: Det finns en fotostation på väg till start på
söndagen och om man vill vara med i tävlingen om bästa utstyrsel så går man
förbi fotostationen för fotografering innan man går till start.
Disco: På lördagskvällen (plats återkommer vi med), kl. 19–22.
Diskobiljetter förbeställs på logiblankett som finns på daladubbeln.se
Försäljning av överblivna biljetter sker på arenan under lördagen.
Obs, egen transport till diskot.

Barnaktivitet

Barnpassning och miniknat finns inte.

Speaker/Ljud

Priser

Vår speaker Peter och ljudkonstnär Brasse kommer traditionsenligt att hålla
stämningen på topp och musik kommer att kunna önskas under
tävlingsdagarna.
Etappriser utdelas efter lördagens tävling (3 st i HD10-16, 1 st i äldre klasser)
och priser för sammanlagt resultat efter söndagens tävling. Alltså inga
etappriser på söndagen. Inga priser till öppna motionsklasser förutom
inskolning.

Epost

info@daladubbeln.se

Tävlingsledare
Biträdande
tävlingsledare
Tävlingskontroll

Camilla Berglund
Lars Öhgren

Banfunktionärer

Banläggare lördag
Banläggare söndag
Bankontrollant

Tävlingsjury

Utses av Dalarnas orienteringsförbund

Gunnar Löfkvist,

Karlsbyhedens OK
Karlsbyhedens OK

070-65 67 109
070-5327493

Bjursås OK

Sven Olsson
Lisa Risby
Kalle Dalin

Korsnäs IF OK
OK Kåre
OK Kåre

Välkomna till

och en av Sveriges största ungdomstävlingar!
Karlsbyhedens OK & Korsnäs IF Orientering

