PM Mini KM
30 augusti 2017
Välkommen till Rävkullen i Viksjö för ett klurigt Mini-KM på en nyritad karta!
Samlingsplats: Grodparken, parken bredvid Viksjöskolan.
Kollektiva färdmedel: Buss går fram till Viksjö kyrka.
Parkering: Fastebolskolans parkering eller Viksjö centrums parkering. Parkeringskarta i
slutet av PM.
Start: Fri start klockan 18-20. 790m till starten. Vid sekretariatet kan du hämta ut en till
start-karta.
Terrängbeskrivning: Små skogar i anslutning till bostadsområde med måttligt till kraftigt
kuperad terräng. Framkomligheten är god till mycket god.
Lokala tecken: X - Stubbe
Karta: Rävkullen i skala 1:5000 med 2 m ekvidistans. Kartan är ritad av Niklas Svensson
och Oskar Edvardsson under 2017. Kartan är ritad i sprintnorm.
Vägpassage: Under banan kommer några mindre vägar att passeras. Även om hastigheten
är låg är det bra att vara försiktig.
Stämplingssystem: Sportident. OBS SIAC AIR ÄR EJ AKTIVERAD
Kontroller: Kontrollerna markeras med pinne + liten skärm
Klassindelning: En varsin huvudklass för dam respektive herr. Samt en lättare klass.
Banlängder:
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2720m
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Livebevakning: Man kommer kunna att följa tävlingen via liveresultat.
Definitioner: Inga lösa definitioner. Endast tryckta på kartan. Kodsiffran
kommer att stå bredvid kontrollnumret inom en parentes som på bilden.
Dusch: Fråga boende i området
Toaletter: Finns inne på Ica Viksjö.
Klädsel: Valfri klädsel. Men heltäckande klädsel rekommenderas.
Servering/Marka: ICA Viksjö som råkar vara sveriges bästa kvantumbutik och som vunnit
billigaste matkasse i Järfälla flera år i rad.
Maxtid: Kontrollerna börjar att plockas in klockan 20:30, så planera din starttid så att du
hinner runt banan.
Barnpassning: Barnen får gärna leka med grodorna i lekparken intill TC
Sjukvård: Ring 112 vid mindre allvarliga skador ring 0706363006 William Grunder,
Sekretariatet
Viltrapport: Meddelas i sekretariatet. Niklas såg ett gulligt kid i slutet på Maj.
Livelox: Självklart så kommer banorna att laddas upp i Livelox så glöm inte att ta med
GPS-klockan.
Tävlingsledare: Niklas Svensson och Oskar Edvardsson
Banläggare: Oskar Edvardsson och Niklas Svensson
Bankontrollant: William Grunder
Sekretariat: William Grunder

