PM
DM Natt fredagen den 8 september 2017
Parkering:

I omedelbar anslutning till arenan. Avgift 20 kr kontant eller swish 123 618 5045

Anmälan

Ett antal vakansplatser finns i Inskolning, U- och ungdomsklasserna med möjlighet att
anmäla sig på plats tävlingsdagen till efteranmälningsavgift.

Sammanslagning:
Strukna klasser:

D20/D21
D75, D70, D60

Öppna klasser

Anmälan till Öppna motionsklasser på tävlingsdagen 20.00– 21.00, start 20.45-21.30.
ÖM3 2,0 km, ÖM5 3,3 km, ÖM7 2,5 km, ÖM8 5,0 km

Anmälningsavgift

Ungdomar t.o.m. 16 år 70 kr, övriga klasser 120 kr (gäller även direktanmälan). Faktura
skickas till respektive klubb efter tävlingen.

Karta:

Ampen Skala 1:10 000, för DH60 och uppåt 1:7 500, 5 m ekvidistans. Rekognoserad av
Pavlo Ushkvarok och Thomas Persson, revidering Björn Karlsson, Digitalutskrift,
certifierad. Kontrolldefinitioner tryckta på kartan (lösa kontrolldefinitioner finns som
vanligt vid starten) upp till och med DH55. Endast lösa kontrolldefinitioner för ÖM7 och
DH60 och äldre.

Kartjustering:

På grund av sen skörd är ett gärde markerat med gul/blå snitsel och förbjudet område
handinritat på kartorna.
Vissa stigar är markerade med röd/vit snitsel till ett terränglopp som går på lördag. Där
ingår även två hinder som finns markerade på kartjusteringskarta vid starten.

Terräng:

Skogsmark med inslag av åkermark och stigar och ett fåtal stigar. Svag till måttlig kupering.
Blandad framkomlighet.

Stämplingssystem:

Sportident. Löpare som inte angivit SI-nummer vid anmälan tilldelas en hyrpinne avgift
30 kr borttappad hyrpinne faktureras med 500 kr. Hyrpinne finns att tillgå för direktanmälan
på tävlingsdagen.

Start:

Första ordinarie start 20.45. Klasserna Insk, U och ÖM har fri starttid 20.45 – 21:30.
Avstånd till start 400 m orange-vit snitsel. Nummerlappar bärs i DH16 och DH21,
självservering vid start.

Toaletter/dusch:

OBS! Inga väskor får lämnas i omklädningsrummet utan ställas utanför, tält finns att
ställa i. Toaletter finns på TC. Dusch inomhus med bastu.

Servering:

Sedvanligt marketenteri med god sortering av varor.

Prisutdelning:

Klockan 23:00, till de tre första i DH12-21 och segrarna i DH35-

Sportförsäljning:

Ingen sportförsäljning.

Barnaktiviteter:

Inga barnaktiviteter

Tävlingsregler:

SOFT:s tävlingsregler.

Tävlingsjury:

Sören Nilsson Påledal, OK Skogsströvarna
Thomas Persson, OK Eken
Susanne Karlsson, OK Denseln

Huvudfunktionärer:

Tävlingsledare: Christer Broström 0704 74 60 78
Banläggare: Karl Mollén
Ban- och tävlings kontroll: Björn Karlsson

