Alfta-Ösa OK inbjuder er härmed till
årets upplaga av Ösaträffen!

Arena Homna 1-3 juni 2018

DISTANSER

STÄMPLINGSSYSTEM

Fredag 1/6 medel, lördag 2/6 medel samt söndag
3/6 lång

KLASSER

SportIdent. Eget bricknummer anges vid anmälan.
Även de nyare SI-brickorna typ 8, 9, 10 och 11 kan
användas. Saknas bricka tilldelas hyrbricka som debiteras
med 30:-

H/D10-H/D80, Inskolning, U-klasser samt
Öppna klasser.

BOENDE

SAMLING
Homna, efter väg 301, 13 km väster om Edsbyn.
GPS koordinater: Latitud: 61.346988
Longitud: 15.599857

ANMÄLAN
Varje dag är en enskild tävling och anmälan
sker via Eventor senast 2018-05-27 kl 23.59.
Vid anmälan godkänns att namn läggs ut på
internet.

ANMÄLNINGSAVGIFTER
Inskolning och U-klasser 75:-/dag, Ungdomar
t.o.m. 16 år 75:-/dag, övriga 145:-/dag.
Något högre anmälningsavgifter p.g.a. förhöjt
tävlingsvärde i form av fritt fiske, fri parkering &
underhållning samt speaker Per Forsberg.

EFTERANMÄLAN
Via Eventor senast 2018-05-30 kl 23.59, 50 %
extra avgift.
Ett begränsat antal på tävlingsdagen, mot 100 %
högre avgift.

ÖPPNA KLASSER
Anmälan sker vid arenan.
1/6 17.00-19.00, 2/6 09.30-12.00
3/6 08.30-11.00
Avgifter: Vuxen 145:-, Ungdom 75:Brickhyra: 30:-

STARTSTÄMPLING
Startstämpling = fri starttid.
OBS!! för samtliga klasser fre 1/6 18.00-20.00
För öppna klasser, U-klasser, Kort-klasser samt
inskolning 2/6 10.00-12.30, 3/6 09.00-11.30

Husvagnar/tält, i direkt anslutning till arena Homna.
Priser: husvagn/husbil 400:-, tält 150:-, priset är totalt för
hela helgen. Boendet faktureras klubbarna.
OBS! Ska förbokas via Eventor.
Eventuellt privat boende samt husvagn på plats läggs ut
på vår Facebook-sida.
Övrigt boende: se förslag på vår hemsida och
http://www.halsingland.se/bo_halsingland

START
Fredag 1/6: fri starttid samtliga klasser 18.00-20.00
Lördag 2/6: första start lottade klasser kl 11.00
Söndag 3/6: första start lottade klasser kl 10.00
Klasser med fri start (Öppna, U, K samt INSK) kan börja
starta en timme innan respektive första start för lottade
klasser.

STARTLISTOR, PM & RESULTAT
Läggs ut på Alfta-Ösa OK:s hemsida www.alfta-osa.se
samt i Eventor.

PARKERING
Fri parkering samtliga dagar på Arenan.

KARTOR
Nyproducerade 2017/18
Alla dagar skala 1:10 000, H/D 60 och äldre 1:7 500

Följ Ösaträffen på Facebook: www.facebook.com/Osatraffen
Vi lägger in/uppdaterar information på Facebooksidan kontinuerligt!

TERRÄNGBESKRIVNING

SPORTFÖRSÄLJNING

Fredag 1/6: Snabblöpt hedmark med inslag av
negativ kurvbild. De längre banorna kommer in i
ett flackt myrområde och i slutet av banorna viss
röjning som kan dra ner hastigheten. Jukola
likt...!!

Letro Sport

Lördag 2/6: Småkuperad lättlöpt hedterräng,
med inslag av grönområden som kan dra ner
sikten. Ungdomsbanorna utnyttjar ett flackt stigoch vägsystem.
Söndag 3/6: Har alla terrängtyper - snabb
hedmark - svårforcerad blockterräng skråorientering - myrlöpning - inslag av detaljrik
kurvbild - VILDMARK. Stigar och vägar som
ledstänger för ungdomsbanorna.

SERVERING
Vid arena Homna finns en välsorterad, sedvanlig
marka. Dessutom ”Krogen i Skogen” som
erbjuder följande:

TÄVLINGSREGLER
SOFT:s

TÄVLINGSLEDNING
Kaj Hoof
070-5269788
Stefan Carlsson 070-5566313
Thomas Ericson 070-5596826
Marita Östberg 070-7122108
Banläggare: Stefan Carlsson, samtliga dagar
Bankontrollant ungdomsbanor: Leif Bylars, Forsa
Tävlingskontrollant: Hans Olevik, Edsbyn

På nästa sida kan du läsa om våra
kostnadsfria intressanta, spännande &
trevliga kvällsaktiviteter!
Kartutsnitt Ösaträffen 2018

Fredag kväll:
Kolbullar, hamburgare och soppa med bröd.
Lördag lunch:
Kolbullar, hamburgare och dagens wok.
Lördag middag:
En riklig Buffé med bl. a. grillat.
Pris vuxen: 130:-, barn t.o.m 10 år 80:Söndag lunch:
Kolbullar, hamburgare och dagens wok.

ALL INCLUSIVE
Vi fortsätter med succèn från tidigare år!
Lördag - frukost/lunch/middag
Söndag - frukost/lunch
Pris vuxen: 350:-, barn t o m 10 år 225:-

Tävlingssponsorer

Beställning av Buffé/All Inclusive görs via Eventor
och faktureras klubbarna.
För ”specialkost” eller andra speciella önskemål
mejla marita@ekmanshem.se

DUSCH
Vid arena Homna, varmvattendusch utomhus

BARNPASSNING/MINIKNAT
Vid arenan, barn från ca 3 år.
Miniknat lördag och söndag.

Hyreslägenheter i Alfta/Edsbyn

Fredag 1/6 kl 21.00
Stora arenatältet

Alfta-Ösa OK hälsar tävlande, publik och funktionärer
hjärtligt välkomna till några spännande och
trevliga dagar!
www.alfta-osa.se

Lördag 2/6 kl 17.00
Gemensam start från arena Homna, fiske i
Voxnan. Invägning av fisk kl 19.00

Följ Ösaträffen på Facebook - uppdateras kontinuerligt
med information & nyheter!
www.facebook.com/Osatraffen

Lördag 2/6 kl 19.00
Besök vid minnessten och berättelse om
utbildning av Norska ”Polititropper” under 2:a
världskriget i Homna/Voxna. Samling vid stora
arenatältet, kort promenad till stenen.

Lördag 2/6 kl 20.00
På lövad loge vid arenan.
Ledare: Åsa Eriksson & Sveke Jonsson från
Delsbo, ackompanjerade av spelmän.

