Preliminärt PM för

Vårträffen
söndagen den 22 april 2018
Välkommen till Visborgs OK:s traditionella tävling Vårträffen!
PM

Slutgiltigt PM sätts upp på arenan på tävlingsdagen.

Arena

Vägvisning vid väg 147 mot Slite. Cirka 1 km väster om Hejdeby
kyrka. Koordinater: Longitud 18,40840 Latitud 57,62924
Begränsade parkeringsmöjligheter!

Karta

Hejdebybladet, reviderad 2017

Kartskalor

1:15 000 för D/H16-D/H21.
1:10 000 för D/H10-D/H16 K och D/H40-D/H50.
1:7 500 för D/H60-D/H85
1:10 000 för ÖM 1, ÖM3, ÖM4, ÖM5, ÖM6, ÖM7, ÖM8, ÖM9
1:7 500 för ÖM1, ÖM3, ÖM4, ÖM5, ÖM6 och ÖM7

Startlista

På morgonen kommer en reviderad startlista med de efteranmälda
att anslås på arenan.

Banlängder

Banlängderna kommer att finnas angivna på de anslagna
startlistorna.

Strukna klasser

Alla kortklasser, D70, D80, D85 och H85.

Stämplingssystem

SportIdent. Stämpla med stiftklämma i karta, om det elektroniska
inte fungerar!
För tävlande finns brickor att hyra för 25 kronor i kanslivagnen.

Start

Första ordinarie start kl. 10.00.
För ÖM-, U- och Inskolningsklasser valfri starttid kl 09.30-11.00.

Snitselfärg

Orange/vit snitsel markerar väg till start. OBS! En startplats.

Parkering

Begränsad parkering i anslutning till grusväg mot arena.
Samåk i största möjliga utsträckning!

Förbjudet område

Ett område i anslutning till arenan är snitslat med blå-gul snitsel
och inte tillåtet att beträda.
Det finns två hagar i området med stängsel. Ett är passerbart med
tråd och får passeras vart man vill. Ett stängsel får enbart passeras

vid passager (har lila linje längs staketet som markerar att det är
förbjudet) – se karta vid informationstavla på arenan.
Avstånd

Parkering - arena: 200-1000 m
Arena – start: 250 m

Kontrolldefinitioner

Kontrolldefinitioner finns på alla kartor med skala 1:10 000 och
1:15 000 förutom H 21
För de med skala 1:7 500 finns endast lösa definitioner.

Varvning

Klass H 21 har varvning.

Kartbyte

Klass H 21 har kartbyte på banan.

Vätska

Finns på de längsta banorna. Självservering gäller!

Inskolningsklasser

Anmälan sker i eller bredvid kanslivagnen mellan 9.30 och 10.45

Skuggning

Skuggning får ske i U1, U2, Ö1 och Inskolning.

Glada gubbar

Inga glada och ledsna gubbar finns i terrängen.

Direktanmälan

Direktanmälan till klasserna ÖM-, U- och inskolningsklasser sker i
eller bredvid kanslivagnen mellan 9.30 och 10.45 Sista start 11.00.
Pris: 100 kr, ungdomar 60 kr.
Avgiften faktureras klubben efter tävlingen. Klubblösa betalar
kontant eller med swish. OBS! Startstämpling!

Sjukvård

Utrustning för egenvård vid mindre skador finns i kanslivagnen dit
assisterande personal kan kallas. Vid allvarligare skador hjälper
arrangören till med att ta kontakt med sjukvård/ ambulans.

Dusch

Medtag eget tvättvatten. För den som önskar finns dusch vid
VOK-stugan.

Toaletter

Toalettvagn finns i anslutning till arenan.

Servering

Enkel kioskförsäljning på arenan. Betalning sker kontant, med
swish eller kort.

Prisutdelning

I klasserna D/H10, D/H12 och D/H12K samt I- och U, får alla
deltagare ett pris vid målgång.
Utöver det lottas priser ut bland övriga ungdomsklasser,
herrklasser, damklasser samt öppna banor. Priserna utlämnas på
arenan endast under tävlingsdagen. Tid för prisutdelning
annonseras ut.

Terrängbeskrivning

Flack Gotlandsterräng med inslag av tätare områden och en del
våtmarker som är vårblöta.
Otydliga stigar är markerade med vit snitsel.

Tävlingsledning
Tävlingsledare: Gunnel Fransson, mobil. 076-8043743
Biträdande tävlingsledare: Anna Bäckstäde, mobil. 073-7659009
Tävlingskontrollant: Hasse Mellqvist, mobil. 073-9745655
Pressvärd: Anna Bäckstäde, mobil. 073-7659009
Banläggare: Anna Samelius, mobil. 073-8004527
Bankontrollant: Patrik Rönnbäck, mobil. 073-0851223
V Ä L K O M N A !

