OK Skogsströvarna inbjuder till

Ljungsbrokampen
nationell medeldistanstävling

tisdagen den 8 maj 2018
Samling

Vägvisning utmed väg 1120 Ljungsbro-Tjällmo ca 10 km norr om Ljungsbro.
Därifrån ca 2,5 km grusväg.
Koordinater: 58°34'57.8"N 15°28'10.9"E

Karta

ÖM7, HD 60 och uppåt skala 1:7500. Övriga klasser skala 1:10 000.
Ekvidistans 5m. Kartan är digitaltryckt.

Terräng

Skogsmark med inslag av berghällar. Ett fåtal vägar och stigar genomkorsar
området. God till mycket god framkomlighet med svag till måttlig kupering.
Vegetationen består huvudsakligen av barrskog i varierande ålder. Ett fåtal hyggen
och områden med tätare skog förekommer. Dessa är redovisade på kartan.

Klasser

HD 10-85, U-klasser, inskolning och öppna klasser (ÖM1, ÖM3, ÖM5, ÖM7,
ÖM8). Banlängder enligt SOFT:s normer.

Anmälan

Via Eventor senast tisdagen 1 maj kl. 23.59. Anmälan till öppna klasser samt
inskolningsklass kan ske på tävlingsdagen kl. 17.00-18.30 vid arenan.
Vakansplatser finns i Insk-, U- och ungdomsklasserna för anmälan på
tävlingsdagen (Insk- och U-klasser till ordinarie avgift, ungdomsklass med 50 %
högre avgift).

Avgifter

Vuxen 120 kr. Ungdom (-16 år) 70 kr. Avgifterna faktureras klubbarna i efterhand.

Efteranmälan

Via Eventor senast lördagen den 5:e maj kl. 23.59 mot tilläggsavgift på 50 %.
Ett begränsat antal vakansplatser finns i ungdomsklasserna för anmälan på
tävlingsdagen till efteranmälningsavgift.

PM, starttider
resultat
PM, startlistor och resultat publiceras på OK Skogsströvarnas hemsida och på
Eventor.
Stämpling

Sportident. Anmälda utan bricka får hyra bricka för 30 kr. Borttappad bricka
debiteras med 400 kr.

Start

Första start 18.00. Efteranmälda startar först i respektive klass. Öppna klasser start
mellan kl 17.30 -19.00. Avstånd till start ca 700 meter. Vid ungdomsstarten finns
personal i gula västar till hjälp för nybörjare.

Dusch

Tempererad utomhusdusch.

Priser

Endast i ungdomsklasser.

Barnpassning

Finns på arenan

Miniknat

Finns på arenan. Start mellan kl 17.30-18.30. Kostnad 20kr.

Servering

Sedvanligt marketenteri.

Första hjälpen Omplåstringshjälp vid arenan.
Tävlingsledare Örjan Sandell, 0702-102736
Banläggare

Hugo Dalhammer

Information &
presskontakt
Pernilla Hörwing, pernilla.horwing@gmail.com, 0734-346744
Tävlings- och
bankontroll

Anders Berg, Linköpings OK

Välkomna!

