Bergnäsets AIK
Inbjuder till tvådagarstävlingen
Jonas Larssons minne
Lördag den 2 sept - långdistans
Söndag den 3 sept - medeldistans
Klasser och banlängder enligt SOFT:s gamla regler
Klasser

Insk, U1, U2, D10, H10, D12, H12, D14, H14, D16, H16, D18, H18,
D20, H20, D21, H21, D35, H35, D40, H40, D45, H45, D50, H50,
D55, H55, D60, H60, D65, H65, D70, H70, D75, H75, D80, H80,
Ö1, Ö3, Ö5, Ö7, Ö8 och Ö9
I klasserna U1, U2 och Inskolning är skuggning tillåten och fri
starttid tillämpas.
Vi förbehåller oss rätten att slå ihop klasser vid för få anmälda.

Anmälan

Senast söndag den 27 augusti i första hand via Eventor, eller i andra hand email jan-ola.lindberg@telia.com eller Jan-Ola Lindberg 070-24 58 157.
Efteranmälan senast torsdag den 31 augusti mot 50 % förhöjd avgift.
Efteranmälda lottas in i startlistan tillsammans med övriga.

Direktanmälan

Till inskolningsklasser, utvecklingsklasser och öppna klasser är det
möjligt att anmäla sig på tävlingsdagen, men vi är tacksamma om ni
anmäler er före.

Anmälningsavgift

Ungdom 75 kr, övriga klasser 130 kr. Samtliga avgifter faktureras i
efterhand. Klubblösa och utländska klubbar betalar direkt före start.

Stämplingssystem

Sportident. Ange bricknummer eller önskemål om hyrbricka vid anmälan.
Brickhyra 30 kr. Om inte bricknummer anges vid anmälan tilldelas hyrbricka.
Borttappad hyrbricka debiteras 350 kr.

Samling /TC

Antnäs i närheten av idrottsplatsen och elljusspårsystemet.

Vägvisning

Från väg 94 som går genom Antnäs.

Parkering

Vid Antnäs idrottsplats, ca 500 m från TC.

Första start

Lördag kl.11.00, Inskolning, U-klasser och Öppna klasser kl. 10.30-12.00.
Söndag kl.10.00, Inskolning, U-klasser och Öppna klasser kl. 09.30-11.00.

Karta

Medeldistans: skala 1:10 000
Långdistans: skala 1:10 000 samt 1:15 000 för HD16 – 21
HD60 och uppåt har 1: 7 500

Terrängbeskrivning Terrängen präglas framför allt av ett större detaljrikt finskuret berg med flertalet
öppna hällmarker och ett antal stenåkrar. Här är det är mycket god löpbarhet och
sikt. Runt om berget och i området närmare TC är terrängen mer varierad med
både sankmarker, ett flertal stigar, hyggen och tätbevuxen skog. Löpbarheten är i
allmänhet god även här.

Omklädning/dusch

Omklädning och dusch erbjudes i Antnäs sporthall.

Servering

Marketenteri med kaffe, smörgåsar, hamburgare och varmkorv.

Priser

Priser till samtliga i barn- och ungdomsklasserna samt tre priser i D21 och H21
för totalresultat för båda dagarnas tävlingar. Hederspriser i övriga klasser lottas
ut i mån av tillgång.
Priser till U1, U2 och inskolning båda dagarna direkt vid målgång.

Jonas Larsons Minnesfond Onsdagen 15 augusti 2012 förolyckades vår talangfulle orienterare och goda
kamrat Jonas tragiskt genom en olyckshändelse i Abiskofjällen. Jonas föräldrar vill
tillsammans med Bergnäsets AIK hedra minnet av Jonas genom minnesfonden
"Jonas Larsons Minne". Fonden avser att stötta unga talangfulla orienterare i länet. I
samband med prisutdelningen kommer stipendium från fonden att delas ut.

Tävlingsledare

Fredrik Engström tel. 0730 – 277 219

Banläggare

Gunnar Holmgren

Bankontrollant

Per Ögren

Tävlingskontrollant Meddelas senare
Upplysningar

Tävlingsledaren

Välkommen!

