PM
Julasletet
Söndag 17 december
Avresa till start:

Mellan och korta banan: Från kl. 09:15 står en stor lokalbuss
framkörd vid Lunas parkering nedanför (norr) Hjortgårdens
parkering (300 meter). Avresa kl. 09:30. Det finns inte sittplatser
till alla, men bussen kör lagligt med stående passagerare.
Långa banan: Körs ut med minibuss kl. 09:30 från Hjortgårdens
”köksparkering”.

Tömning SI-pinne:

Måste göras för att stämpling skall kunna fungera vid
kontrollerna. Tömningsenhet finns vid Hjortgårdens entré samt
vid ingång till bussen. Kolla ljus och ljudsignal! Finns ingen Check.

Start:

Vid hemlig plats efter avsläpp från bussen och ca 10 minuters
uppvärmning. Ingen startstämpling.

Stämpling:

SportIdent på de flesta kontrollerna. Saknas SI-enhet eller är ur
funktion skall stämpling göras med stiftklämma i reservrutorna.

Jakt:

Kan förekomma av småvilt (Hjortar?) på långa banan. Jaktlaget är
informerade.

Mål:

Målstämpling vid Hjortgårdens huvudentré. Utstämpling vid
fönstret till höger om entrén.

Karta:

Långa och korta banan springer på karta från fem olika decennier.
Korta banan från tre epoker. Vid kartbyte finns båda kontrollerna
på respektive kartklipp. Se numrering.
Skala varierar från ca 1:7 000 – 1:12 000.

Särskilt karttecken:

Brun prick med hatt = sten. (pricken markerar läget)

Terräng:

Skiftande från drömskog till mer svårforcerat samt delar på både
stig, grus och asfaltsvägar.

Förbjudet område:

Tomtmark får absolut inte beträdas, även de som inte är
markerade på kartan.
Eventuella större vägar som motorväg, länsväg samt järnväg skall
passeras i tunnlar eller på broar.

Vätskekontroller:

Finns tre på långa banan varav den första är obemannad.
Två vätskekontroller passeras på mellanbanan och en på korta.
Förutom varm dryck kan det finnas lite gott att fylla på
energidepåerna med. Ta med måtta så det räcker åt alla.

Nödnummer:

Finns inte angivet på kartan.
Hjortgården tel. 0322-131 10, Kjell Einarsson mob. 0705-29 09 35.

Dusch och bastu:

Finns på Hjortgården efter målgång.

Måltid:

Serveras en enklare lunch i storstugan. Ingår i startavgiften.

Prisutdelning:

Ca en timma efter första målgång på långa banan.

Anmälningsavgift:

75 kr vuxna, 50 kr tom 20 år, faktureras svenska klubbar. Andra
betalar kontant på plats eller med swish nr 123 521 91 00.
Skogshjortarna från 21 år betalar 25 kr för mat. Ungdomar gratis.

Välkomna och
Lycka till!

Var försiktig med glöggen!

