Inbjudan
Närkekvartetten
Örebro 10-13 maj 2018
Välkomna till Örebro och nationella elittävlingar under
fyra dagar i krävande Kilsbergen. Vi erbjuder lång- och
medeldistansorienteringar på två olika arenor.
I utmanande terräng i Kilsbergen, endast ca 2,5 mil från Örebro, arrangeras den klassiska Närkekvartetten
under fyra dagar. Tävlingarna genomförs på delvis samma kartområden och terräng som användes under
SM 2017 och vi bjuder på ett arrangemang med hög kvalité i form av bra kartor & banor, välorganiserade
arenor, stort försäljningsutbud samt professionell resultat- och speakerservice som kommer att ge både
deltagare och publik en fin upplevelse i vackra Kilsbergen.
För er som deltar i Närkekvartetten har vi också ett
erbjudande att besöka Gustavsviks upplevelsebad
”Lost City” i Örebro och få rabatt på entréavgiften, 120 kr
istället för 210 kr.
Tävlingsform

Långdistans:
Torsdag 10/5 och lördag 11/5
Medeldistans: Fredag 11/5 och söndag 13/5

Tävlingsarenor
Arena-1 (tor-fre)
Arena 2 (lör-sön)

Arena-Getingedalen (tor-fre) är belägen 3,5 km nordväst om Klockhammar och ca
20 km nordväst om Örebro. Området är delvis samma som för SM-Långdistans
2017
Kartlänk till tävlingsarena: https://www.hitta.se/kartan?s=c56397f2
Arena-Klunkhyttan (lör-sön) är belägen 5 km nordväst om Lekhyttan och ca 25 km
väster Örebro. Området är delvis samma som för SM-Ultra 2017.
Kartlänk till tävlingsarena: https://www.hitta.se/kartan?s=cab2d33b

Starttid

Torsdag 10/5 13:00 (OBS starttiden)
Övriga dagar 10:00

Klassindelningar
Elitklasser

Vuxenklass

Vuxenklass

Ungdom

Ungdom

Inskolning/
Utveckling

D21 Elit
H21 Elit
D20 Elit
H20 Elit
D18 Elit
H18 Elit

D17-20 Kort
D18
D20
D21
D21 Kort
D35
D40
D45
D50
D55
D60
D65
D70
D75
D80
D85

H17-20 Kort
H18
H20
H21
H21 Kort
H35
H40
H45
H50
H55
H60
H65
H70
H75
H80
H85

D10
D12
D12 Kort
D14
D14 Kort
D16
D16 Kort

H10
H12
H12 Kort
H14
H14 Kort
H16
H16 Kort

Inskolning
U1
U2

Öppna
klasser
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8
Ö9
Ö171

Klasser markerad med kursiv text erbjuds endast under ”Långdistans”
1.) Ö17 innebär klass Ö7 (Öppen 7) med skala 1:7500 istället för 1:10 000

Banlängder

Enligt SOFT:s tävlingsanvisningar. Banlängder anges i Tävlings PM.

Kartskalor

Långdistans; skala 1:15 000 i klasserna D/H16-21.
Övriga klasser, inklusive D/H16 Kort och öppna klasser, skala 1:10 000.
Medeldistans; skala 1:10 000 i alla klasser tom D/H55
Alla dagar; Klasserna D/H60 och äldre samt i öppen klass 17 används skala 1:7 500

Terrängbeskrivningar

Arena-Getingedalen (dag 1 & 2)
Terrängtyp: Skogsmark med ett glest sammanhängande stignät och ett fåtal
skogsbilvägar. Områden med mycket hög detaljrikedom förekommer.
Kupering: Stor variation på kupering.
Framkomlighet: Mestadels god framkomlighet. Områden med gallrad skog och
uppväxande hyggen förekommer. Vegetationen består i huvudsak av barrskog i
varierande ålder. Undervegetation i form av blåbärsris, gräs och ljung.
Arena-Klunkhyttan (dag 3 & 4)
Terrängtyp: Vildmark med inslag av ett mindre antal stigar och skogsbilvägar. Ett
antal öppna och skogbevuxna sankmarker finns inom området. Många detaljerade
sluttningar.
Kupering: Måttligt till starkt kuperad terräng.
Framkomlighet: God framkomlighet. Vegetationen består i huvudsak av barrskog
av varierande ålder. Områden med tät skog och hyggen förekommer i normal
omfattning. Stenbundna partier i vissa slutningar.
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Anmälan

Anmälan till samtliga tävlingar via Eventor senast
fredagen den 4 maj klockan 23:59.

Anmälningsavgift

Ungdom: 75 kr Vuxen: 130 kr Elitklass: 180 kr
Avgiften faktureras i efterhand till respektive förening. Löpare representerande
utländska föreningar betalar kontant innan start. Hyra av SPORTidentbricka: 30kr

Registration fee

Foreign runners need to pay registration fee before the race.
Credit cards are accepted on the arena or pay in advance using bank transfer.
Payment recipient: ALMBY IK (BIC Code): NDEASESS,
(IBAN): SE57 9500 0099 6026 0659 7827

Efteranmälan

Dag 1 & 2 senast måndag den 7 maj klockan 23:59 samt
Dag 3 & 4 senast tisdag den 8 maj klockan 23:59, mot 50 % förhöjd avgift.
Efteranmälda startar först i respektive klass

Vakansplatser

5 vakansplatser lottas in i varje ungdomsklass. Vakanser tillsätts på tävlingsdagen
fram till och med en timme innan första start. Fördelning sker i tidsordning.

Öppna klasser,
Inskolning-, &
Utvecklingsklass

I Öppen, Inskolning- & Utvecklingsklass (U) kan man anmäla sig direkt vid arenan
på tävlingsdagen.

Kartskalor

Långdistans; skala 1:15 000 i klasserna D/H16-21.
Övriga klasser, inklusive D/H16 Kort och öppna klasser, skala 1:10 000.

För att spara tid går också bra att föranmäla sig till dessa klasser och man kan då
bege sig direkt till start utan att behöva besöka ”direktanmälan”.
Kontroll att giltig anmälan finns sker då vid startplats.

Medeldistans; skala 1:10 000 i alla klasser tom H/D55

Tävlings PM

Preliminärt PM publiceras på Eventor måndagen den 7 maj.
Slutligt PM anslås vid arenan på tävlingsdagen.

Parkering

På anvisad plats. 20 kr/bil, 50kr/buss.
Bussar måste anmälas i förväg.

Tävlingsregler

Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler TA v4.0 samt Tävlingsanvisningar för
OL samt innehållet i tävlings PM.

Stämplingssystem

SPORTident: Alla typer av löparbrickor kan användas, SI-Card
5, 6, 8, 9, 10, 11 & SIAC. Anmälda utan bricknummer tilldelas
hyrbricka (30 kr). Borttappad hyrbricka debiteras med 400 kr.
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Miniknat

Anmälan och start vid TC, öppet under hela tävlingsdagen, kostnad 20 kr.

Barnpassning

Finns vid arenan, kostnad 20 kr.

Dusch

Varmdusch utomhus i direkt anslutning till arenan.

Sjukvård

Första hjälpen samt hjärtstartare finns vid arenan samtliga dagar.

Servering/mat

Välsorterat marketenteri med kaffe, kaffebröd, smörgåsar, godis, dricka, korv och
grillade hamburgare samt annan varm mat.

Sportförsäljning

Löpex Sport erbjuder välsorterad försäljning av orienterings- och sportprodukter
vid arenan under samtliga tävlingsdagar.

Webbutik: www.lopex.se
Boende vid
arenan

För logi, husbilar och camping under Närkekvartetten 2018 vänligen se separat
broschyr ”Boendealternativ”.

Startlistor/
Resultat

Anmälan till respektive tävling medför publicering av deltagandes namn och
resultat på Internet. Resultat och sträcktider publiceras på Eventor och WinSplits
direkt efter tävlingarna.
Tävlingarna kommer också att göras tillgängliga på GPS-tjänsten Livelox.
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Huvudfunktionärer

Peter Eriksson
Peter Kristoffersson

070-747 01 21
070-412 77 32

peter.eriksson@nbv.se
peter.kristoffersson@hotelexpress.se

Torun Pahlm
Lars-Ove Nyquist

070-293 62 14
073-785 66 48

torun.pahlm@gmail.com
lars-ove.nyquist@telia.com

Marcus Halvarsson
Annica Kristoffersson

070-337 62 54
070-64 67 304

marcus.p.andersson@gmail.com
kristoffersson.annica@gmail.com

Oskar Eklöf
Jan Gustafsson

070-268 55 94
076-791 55 23

o.eklof@outlook.com
gustafsson.runnaby@telia.com

Ban- och
tävlingskontrollant

TBA

TB

TBA

Arrangemangsansvarig.

Björn Alpberg

070-268 80 80

bjorn.alpberg@nethouse.se

Tävlingsledare

Banläggare
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ANNONSER
Boende
(stuga/ camping)

För stuglogi och camping i Örebro hänvisas till
Gustavsviks camping och upplevelsebad.
Boendealternativ: Stugor och
husvagnscamping
Ni bokar själv genom att ringa 019-19 69 50
eller maila camping@gustavsvsvik.se och
uppge bokningskod "NARKEKVARTETTEN”.

Webblänk till Gustavsvik: www.gustavsvik.se
Boende (hotell)

Elite hotell kan erbjuda två hotell i
centrala Örebro och för deltagare i
Närkekvartetten erbjuds specialpriser
på boende.
Elite Stora Hotellet.
Ni bokar själv genom att ringa
019-15 69 90 eller maila till
reservations.orebro@elite.se och uppge
bokningskod "NARKEKVARTETTEN".
City Hotel Örebro.
Ni bokar Ni bokar själv genom att ringa
019-601 42 00 eller maila till
info@cityhotelorebro.se och uppge
bokningskod "NARKEKVARTETTEN".
Webblänk till Elite Stora i Örebro:
www.elite.se/sv/hotell/orebro och
www.cityhotellorebro.se

Fiberteknik/
kablage
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TD Fiberoptik tillhandahåller taktiskt
fiberkablage på våra tävlingsarenor.
Företaget erbjuder egenproducerade
och märkesledande fiberoptiska
produkter till främst teleoperatörer
och industri på den nordiska
marknaden. TD Fiberoptik har har huvudkontoret i Örebro och är c:a 80 anställda
och omsätter c:a 200 miljoner kronor. (www.td.se)

Boende (hotell, och
husbil)

Lanna Lodge är en golf- och
konferensresort belägen 15km väster
om Örebro och erbjuder hotellboende i
flera kategorier från högsta standard
till enklare ekonomirum. Det finns även
ställplatser för husbil inkl. el.
För deltagare i Närkekvartetten 2018
erbjuds olika rabatter på boende.
- Ekonomi dubbelrum (1 - 2 personer)
800 kr per natt
- Standard dubbelrum (1 - 2 personer)
900 kr per natt
- De Luxe rum
1200 kr per natt (extrabädd kan fås i De Luxe rum till en kostnad på 200 kr per natt).
Ni bokar Ni bokar själv genom att ringa 019-16 40 70 eller maila till info@lannalodge.se och
uppge bokningskod "NARKEKVARTETTEN".
Webblänk till Lanna Lodge: www.lannalodge.se

Massagebehandling

Nils-Olov Åsman har öppen mottagning under
tävlingsdagarna. Du kan boka tid på plats eller
förboka per telefon 070-578 41 40. Du bokar en
modul om 20 minuter eller flera moduler om du
önskar.
Kostnad 120 kr/20 minuter. Kontant betalning
eller med SWISH-tjänsten,
Behandling sker dagligen från tidig morgon till
sen eftermiddag.
Välkommen!

Onlineteknik

Last Mile Communication (LMC) är
officiell sponsor av radioutrustning
för online-kontroller.

http://www.lastmile.se/
E-post: tomas@lastmile.se
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