PM
Välkomna till Bergnäsets AIK:s tävling
Jonas Larsons minne
lördag den 2 sep & söndag den 3 sep
TÄVLINGSINFORMATION:

Jonas Larsons minne avgörs som en 2-dagarstävling med sammanlagt
resultat och totalvinnare, men det går självfallet bra att delta endast ena
dagen.

SAMLING OCH
PARKERING:

TC i skogen norr om Antnäs idrottsplats. Parkering vid idrottshallen,
ingen avgift. Ca 500 m från parkering till TC.
Vägvisning från väg 94 i Antnäs.

STARTTID:

Första start:
Lördag långdistans kl. 11.00
Söndag medeldistans kl. 10.00
Inskolning, U- och Öppenklasser kan starta 10.30-12.00 respektive
09.30-11.00.

STARTPLATS:

Lördag: Avstånd 900 m
Söndag: Avstånd 1500 m

BANOR OCH
BANLÄNGDER:

Kartorna ligger som vanligt i sin respektive ”klasslåda”. För att
undvika att löpare av misstag får fel karta är det löparens ansvar att
kolla på sin karta att banan stämmer överens med den bana man har på
kontrolldefinitionen.
För banlängder, se startlista.

SKUGGNING:

Tillåten i Inskolnings-, U-, och Öppenklasserna. Skuggningskartor
finns tllgängligt.

STÄMPLINGSSYSTEM:

Sportidents elektroniska stämplingssystem.
Brickor kan hyras för 30 kr. (Ej återlämnade brickor faktureras 350
kr.)

MAXTID:

Långdistans 3 tim
Medeldistans 2 tim

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
Ekvidistans 5 m, reviderad 2017

KONTROLLDEFINITIONER:

Lösa definitioner vid start samt tryck på kartan.

TERRÄNG:

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.
På lördag är en traktorstig som berör klasserna HD10 och HD12
snitslad med rödvit snitsel.
På söndag är en kortare sträcka av en längre stig, som går på
hällpartierna, snitslad med rödvit snitsel för att underlätta för de yngre
klasserna.

MÅL:

Röd-vit snitsel från sista kontrollen.

FÖRBJUDNA
OMRÅDEN:

H21, H40, H45 samt D20 passerar under lördagen i området kring en
skjutbana. Detta är markerat på kartan som förbjudet område och
skjutning kan förekomma.
Kom ihåg att på kartan markerad tomtmark är förbjudet område.

VÄTSKA:

Vätskekontroll finns vid en kontroll på lördagens långdistans och
passeras av de längre banorna.

ÖPPNA BANOR:

Lördag:
Anmälan vid tävlingsexpeditionen: kl. 10.00 – 11.00.
Inskolning / U1: 1820 m
Öppen 1 / U2: 2700 m
Öppen 2: 3740 m
Öppen 3: 3150 m
Öppen 5: 4110 m
Öppen 7: 3030 m
Öppen 8: 4540
Öppen 9: 8020 m
Söndag
Anmälan vid tävlingsexpeditionen: kl. 09.00 – 10.00.
Inskolning / U1: 2100 m
Öppen 1 / U2: 2190 m
Öppen 3: 2540 m
Öppen 5: 3590 m
Öppen 7: 3100 m
Öppen 8: 4550 m
Avgift: 17 år och äldre, 130 kr; 16 år och yngre, 75 kr.

START –
STÄMPLING:

Gäller för öppenklasser, U-klasser och inskolning.

MINIKNAT:

I anslutning till TC både lördag och söndag, kl 10-12 respektive
kl 9-11.

DUSCH OCH
OMKLÄDNING:

Dusch inomhus i Antnäs idrottshall.

TOALETTER:

Finns vid TC och på väg till startplatserna samt i idrottshallen.

SERVERING:

Enkelt marketenteri, smörgåsar, fikabröd, varmkorv, hamburgare m.m.

PRISER:

Priser till samtliga i barn- och ungdomsklasserna samt tre priser i
D/H21 och till vinnaren i klasserna D/H 20 och D/H 18 för totalresultat för båda dagarnas tävlingar. Priser till U1, U2 och inskolning
båda dagarna direkt vid målgång. Vid få startande i en klass delas färre
priser ut. Priser lottas i mån av tillgång i övriga klasser.

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.

PRISUTDELNING: Så snart som möjligt efter avslutad tävling på söndag.
KONTAKT:

Tävlingsledare Fredrik Engström, 0730-277 219
Bitr tävlingsledare Gry Holmgren,
Bitr tävlingsledare Richard Holmgren, 070-597 7175

Välkommen!

