2017-10-18

Preliminärt PM för Helg utan Älg
Lördag-söndag 21 – 22 oktober 2017
Samling:

Ihre, vägvisning längs väg 149, 30 km norr om Visby.

Tävlingsform

2-dagarstävling med individuell start båda dagarna.
Lördag långdistans, söndag medeldistans.
För klasserna Inskolning, U-klasser och Öppen 1 – 9
sker ingen sammanräkning av tider

Parkering:

Parkering endast på anvisad plats. OBS förbjudet att
stå längs med vägen följ funktionärers anvisningar. 40
kr i parkerings avgift tas ut dag 1. Kontant eller Swish
123 570 5199

Avstånd/snitselfärg:

Parkering – arena: 900-1 000 meter, från parkering
passeras länsväg 149 var uppmärksam och följ
vakternas anvisning.
Arena – start lördag: ca: 900 meter, orange-vit snitsel.
Arena – start söndag: ca: 1 100 meter, orange-vit
snitsel.
Arena – dusch: I anslutning till arenan.

Start:

Första ordinarie start i tävlingsklasserna:
Lördag, kl. 11.00. Söndag kl.10.00
Inskolning, U-klasser, Ö-klasser fri starttid mellan
kl. 10.30–12.30 lördag och mellan kl.09.30-11.30
söndag. Anmälan på arenan innan start.

Nummerlappar:

H21, D21, H16 och D16, självservering vid starten,
OBS! samma nummerlapp båda dagarna!

Kartskala:

Lördag 1:7 500 för D/H 60 o äldre och för Ö7.
1:15 000 för HD 16 – HD 21.
1:10 000 för övriga klasser.
Söndag 1:7 500 för D/H 60 o äldre och för Ö7.
1:10 000 för övriga klasser.

Hyrbrickor:

Brickor finns att hyra vid sekretariatet kostnad
25kr/etapp
De som tilldelats hyrbrickor behåller dem båda
etapperna!
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Kontrolldefinitioner:

Endast lösa vid starten.

Terrängbeskrivning:

Etapp 1:
Snabb flack terräng, dock med partier med tätare
vegetation av ene. De längre banorna kommer i
kontakt med detaljrika partier med höjdskillnader
intill klintkanterna mot havet.
På grund av senare tids rikliga nederbörd har vi
tvingats förbjuda passage över Ihreån.
Vattenståndet är högt och ån mycket strid. Ån är
kryssad på tävlingskartorna och passage kan
endast ske på de två markerade broarna.
Banorna går också genom ett tomtområde.
Etapp 2:
Skogsmark med ett fåtal stigar, god framkomlighet.
Svag kupering med undantag för en detaljrik klintkant
med 30-40 meters höjdskillnad. Ungdomsbanor och
öppna klasser kommer att passera genom ett
fritidshusområde. Ett stängsel som berör flertalet
banor får passeras, ingen el i tråden!

Förbjudna områden

All tomtmark. Vi vill med eftertryck påpeka att det
som alltid är förbjudet att passera över på kartan
markerad tomtmark.
På några ställen förtydligas tomtmarken med blågul
snitsel.

Lokala tecken

Svart X = vindskydd.

Starthjälp

Det finns starthjälp vid startpunkten.

Maxtid:

2.5 tim. lördag, 1,5 tim. söndag

Vätska:

Finns på de längre banorna på lördagen, Markerat
med violett på kartan

Skuggning:

Skuggning är tillåtet i klasserna: Inskolning,
U1,U2,ÖM1

Miniknat:

Snitslad bana för de yngsta. Start strax norr om
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arenan , lördag 10.30–11.30, söndag 09.30-10.30
Avgift 20 kr/start, swischa på 123 570 5199 eller
kontant.
Dusch:

Varmdusch.

Toaletter:

Vid arenan samt på väg till starten båda dagarna.

Sjukvård:

Finns i tält på arenan. HLR (hjärt-lung räddning)
utrustning finns vid sjukvården

Servering:

Varm mat, hamburgare, korv, kaffe, smörgåsar mm,
finns i markatältet på arenan. Vi använder endast
svenska råvaror.

Sportförsäljning:

Tony Pölder Nässjö

Klubbtält

På anvisad plats enligt arenaskiss

Prisutdelning:

Se särskild information på arenans anslagstavla,
angående priser och tider för prisutdelning.

Jury:

Andreas Nikolausson VOK (ordförande).
Gunnar Wallqvist Svaide Roma SOK.
Katarina Jakobsson Garda OK.

Other countries

Information for club members from other countries
than Sweden: Please pay your club starting fee at the
Information service tent before you go to start the
first day!

Tävlingsledning:

Tävlingsledare: Ronny Liljegren 070-631 15 86
Biträdande tävlingsledare: Anders Blomér.
Banläggare Keith Samuelson och Birgitta Hjerhtén.
Ban och tävlingskontrollant: Sven-Åke Asklander,

Mediavärd:

Magnus Ihreskog, tel.073-925 26 07

VARMT VÄLKOMNA!
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