PM
Bergslagsträffen 23 sept Medeldistans
NOK´s Nationella 24 sept Långdistans
Tävlingsarena

Grusplan Stövargränd/Jägargränd, Norra Fagersta båda dagarna.

Vägvisning

Skärmar/skyltar från väg 68/69 genom Fagersta till parkeringen.

Parkering

Parkering på anvisad plats. Avstånd parkering–tävlingsarena 600-800 m,
följ röd-vit snitsel. Avgift 20 kr/dag, möjlighet finns att Swisha.

Klasser,
sammanslagna/
strukna

D60 slås samman med D55 båda dagarna. D55-bana gäller (skala 1:10 000) .

Banlängder

Lördag

Strukna klasser lördag: D20, D35, D70, H18, H20, H85
Strukna klasser söndag: D18, D20, D35, D70, D80, H18, H20, H35
Söndag

Efteranmälan

På plats mot förhöjd avgift 100% i tävlingsklasserna.

Direktanmälan

Anmälan till Inskolning, U1, U2 och ÖM-klasser är öppen från ca 10.00 till
11.30 på lördagen samt från ca 9:00 till 10:30 på söndagen. Avgift för
vuxna 130 kr och för ungdom t.o.m. 16 år 75 kr.

Start

Första ordinarie start kl 11.00 på lördag samt 10:00 på söndag.
Avstånd till start ca 900 m på lördag och ca 500 m på söndag, följ orange-vit
snitsel.
Inskolning, U‐klasser och ÖM-klasser fri start från kl 10:30 till 12:00 på lördagen
samt fri start från kl. 9:30 till 11:00 på söndagen. Efteranmälda på
tävlingsdagen startar först i respektive tävlingsklass. Övriga efteranmälda är
inlottade i ordinarie start.
Toaletter finns vid start på lördag.

Stämpelsystem

Sportident. Hyra av bricka debiteras med 30 kr. Ej återlämnad bricka
debiteras med 400 kr. Mycket begränsat antal, låna gärna i egen klubb.

Startlistor

Publiceras i Eventor fredagen innan tävling. Startlistor kommer också att finnas
anslagna vid tävlingsarenan samt vid starten. Inga nummerlappar i någon klass.

Karta

Älgsjöarna. Västra delen reviderad 2016-2017 av Fagersta OK. Östra delen
nyritad 2017 av Roger och Marie Åsberg. 5 m ekvidistans.
Lokala karttecken: o för kolbotten, x (svart) för koja, x (grönt) för särpräglat träd .
OBS! Lokal missvisning förekommer.
Inga kontrollangivelser finns tryckta på kartan, endast lösa definitioner.
Kontrollerna sitter väldigt tätt, framför allt nära TA - var noga med att kolla kodsiffran.
Inskolning och U1 har glada/ledsna gubbar efter vägen.
Kartskala
Lördag: 1:7500 för DH60-DH85 samt ÖM17 (skalan ej angiven på kartan) och 1:10 000
för övriga.
Söndag: 1:7500 för DH60-DH85 samt ÖM17 (skalan ej angiven på kartan), 1:15 000 för
DH16-DH21 och 1:10 000 för övriga.

Terräng

Skogsmark med rikt stignät närmast arenan. Vegetation i huvudsak barrskog med
sankmarker. Svag till måttlig kupering.
God framkomlighet. Områden med begränsad framkomlighet markerade på kartan.

Vätska

För de längre banorna på söndagens långdistans.

Förband

Förbandsmateriel finns vid tävlingsarenan.

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler gäller.

Priser

5 stycken presentkort á 200 kr kommer att lottas ut bland segrarna i
huvudklasserna från H/D 17 och äldre. Uppmuntringspriser i ungdomsklasserna.

Dusch

Varmvatten utomhus.

Resultat

Redovisas rullande på skärmar vid TA samt efter tävlingen på Eventor. Även
uppladdning i Livelox möjlig från och med söndag eftermiddag för båda tävlingsdagarna.

Servering

Sedvanligt marketenteri. Som vanligt goda grillade hamburgare. Swish möjligt.

Försäljning Letro Sport på lördag
Barnpassning

Ja

Miniknat

Ja

Tävlingsledare
Banläggare
Bankontroll
Tävlingskontroll

Maria Bylund
Mats Bergman
Tomas Nyberg
Roger Åsberg

TävlingsJury

Utses på plats.

Upplysningar

Maria Bylund 070-3395190
Mats Bergman 070-5882459

Varmt välkomna önskar Fagersta OK och Norbergs OK
www.fagerstaok.se

www.norbergsok.se

