Välkomna till SkidO SM och publiktävlingar 2018!
På uppdrag av Svenska Orienteringsförbundet inbjuder Sundsvalls OK till Svenska Mästerskapen i Skidorientering
för seniorer och juniorer 17 - 18 februari 2018. Under båda dagarna arrangeras även publiktävlingar.
Arena
Arenan med tävlingsexpedition kommer att vara belägen på friluftscentrum, Södra Stadsberget, Sundsvall.
Friluftscentrum skyltas från E14 (Bergsgatan) genom Sundsvall med S Stadsberget samt med upplysningsmärkena
för friluftsområde, skidlift samt hotell (fast allmän skyltning).
Program
Tävlingar med SM status
Lördag 17 februari

Medeldistans med masstarter för HD 18, 20 samt 21.
Första start 12:30
Prisutdelning i samband med kamratmåltid på Sidsjö Hotell och Konferens kl 18:00.

Söndag 18 februari

Stafetter med 2x2 sträckor för HD 17 – 20 samt 21
Första start 10:30

Publiktävlingar – övriga
Lördag 17 februari

Förkortad medeldistans för klasserna HD 12, 14, 16, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 samt 75
Öppna klasser: Kort, Medel samt Lång
Första start 13:30

Söndag 18 februari

Medeldistans för klasserna HD 12, 14, 16, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75
Öppna klasser: Kort, Medel samt Lång
Första start 12:00

Regler och banlängder enligt SOFT:s tävlingsanvisningar. Tävlande representerande utländsk förening får inte tävla
om nationella mästerskapstitlar, de är därför hänvisade till öppna klasser.
Terrängbeskrivning
Måttlig till starkt kuperad skogsmark på toppen av Södra Stadsberget. Stor andel hällmark. Några mindre myrar
samt hyggen förekommer. Det fasta spårsystemet kompletteras med en stor mängd smala, skoterpreparerade
spår, vilket gör stora delar av spårsystemet mycket tätt.
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Karta
Södra berget. Skala 1: 7500. Ekvidistans 5 meter. Laserutskrift.

Avlysning av tävlingsområden
Avlysta områden inklusive tidsrestriktioner redovisas på Eventor.
Stämplingssystem
Sportident touch-free stämpelsystem kommer att användas. Löpare som anmäler sig utan egen bricka kommer att
få en SIAC bricka tilldelad till en kostnad av 50 kr per start. Har man egen SIAC bricka anmäler man sig med den.
Alla övriga SI-pinnar kommer också att fungera för den som vill använda en sådan.
OBS!! Radera ert eget SI-nummer vid anmälan för att hyra en SIAC bricka!! OBS!!
Omklädning/Dusch
Utrymme för omklädning samt duschar och toaletter finns vid parkeringen.
Vallning
7 vallabodar med eluttag är belägna invid parkeringen. Tillgång till eluttag finns även vid arenan.
Anmälan
Via Eventor senast söndagen den 11 februari (kl 24:00). För att delta i ”mästerskaps- och tävlingsklasser” måste
man representera en klubb som är ansluten till SOFT. Övriga deltagare hänvisas till Öppna banor. Anmälan till
Öppna banor kan även göras på plats på tävlingsdagen så länge det finns kartor kvar.
Efteranmälan
Via Eventor 50% förhöjd avgift t.o.m. onsdagen den 14 februari. Förhöjd avgift gäller ej Öppna banor.
Startavgifter
•

SM/JSM

•
•

HD 17 år och äldre
HD 16 år och yngre

350 kr per tävlande (lördag)
600 kr per stafettlag (söndag)
175 kr per tävlingsdag
100 kr per tävlingsdag

Priser
•

SM/JSM

•
•

Ungdomsklasser
Övriga klasser

Medalj till 1:a, 2:an respektive 3:an samt
Priser enligt SOFT:s rekommendation
Hederspriser delas ut
Några lottade priser

Försäljning och sjukvård
Enklare servering, samt sjukvård på arenan.
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Kamratmåltid
Vi planerar för en kamratmåltid för alla på Sidsjö Hotell och Konferens lördagen den 17 februari. Under
kamratmåltiden blir det också prisutdelning för klasserna med SM status:
Mustig kycklinggryta med ris
Tre sorters sallader samt smör och bröd
Bordsvatten, mineralvatten och lättöl
Kaffe/Te med liten chokladbit eller mjuk kaka
• Kostnad
150 kr per person; 90 kr för barn mellan 5 – 12 år
• Bokning
Bokas på Eventor senast söndagen 11 februari
Vid bokningen ange även önskemål om specialkost
OBS! Ett genomförande av kamratmåltiden förutsätter att minst 80 personer anmält sig (senast söndagen 11
februari)
•

Meny

Logi
Sidsjö Hotell och Konferens (där vi även planerar för en kamratmåltid, se ovan) erbjuder under perioden 16 – 18
februari följande logialternativ (priserna innebär rabatter på mellan 10 och 15 % jämfört med ordinarie priser):
Sovrum med dusch och toalett i korridor, TV i gemensamt utrymme.
• Enkelrum
425 kr/natt/rum (13st)
• Dubbelrum
680 kr/natt/rum (25st)
• 3-bäddsrum
850 kr/natt/rum (7st)
Hotellrum med egen dusch & toalett och TV på rummet.
• Enkelrum
720 kr/natt/rum (4st)
• Dubbelrum
945 kr/natt/rum (1st)
• 3-bäddsrum
1080 kr/natt/rum (4st)
• 4-bäddsrum
1170 kr/natt/rum (1st)
Hotellrum med egen toalett och TV på rummet (dusch i korridor).
• Enkelrum
675 kr/natt/rum (1st)
• Dubbelrum
855 kr/natt/rum (2st)

Tillägg för extrasäng: 150 kr/natt/säng.
För ovan nämnda rumstyper ingår frukost, sänglinne, handduk & avresestäd, samt tillgång till
gemensamma kök, TV-rum och tvättstuga.
Incheckning från kl. 14:00. Utcheckning senast kl. 11:00.
•

Bokning

Bokning och betalning av logi görs direkt via Sidsjö Hotell och Konferens
(www.sidsjohotel.se).
Telefon 060 – 125 125; E-post info@sidsjohotell.se
Ange bokningskod SM Skidorientering 2018
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Information
PM, Startlista och Resultat samt annan information publiceras på Eventor.

Tävlingsledning
Tävlingsledare

Bo Noborn

070 – 398 75 00

bn.trafik@telia.com

Biträdande tävlingsledare

Ingrid Wiklander – Nylander 070-322 30 20

ingridwinyl@gmail.com

Banläggare

Anders Erlandsson

0733 - 980370

anderserla@hotmail.com

Tävlingsadministration

Jon Flordal

070-689 65 05

jon.flordal@telia.com

Tävlingskontrollant

Per Sandberg
Säterbygdens OK

0225-512 11

VARMT VÄLKOMNA
ÖNSKAR

SUNDSVALLS OK
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