Sommarlandssprinten
IK Gandvik med partner inbjuder till den 22:e upplagan av
Sveriges förmodligen mest spektakulära sprintorientering!

Din sommarlandsdag

Söndagen
den 3 juni
2018

- en härlig heldag!

Sprintorientering

Spektakulär sprintorientering med tävlingsklasser, öppna
motionsklasser och specialklasserna Extravaganza.

Heldag på Sommarland

En hel dag i en av sveriges roligaste nöjesparker, tillsammans med dina klubbkompisar!

Specialutmaning
- om du vågar!
Extravaganzaklass

För dig som söker större utmaningar, som tål
mentala utmaningar utöver det vanliga, för dig
som kan bibehålla tankeförmågan till sista metern, för dig som kan tänka dig, och ta dig, under ytan, förbi kartan, för dig som mentalt kan
vara på fler än två ställen samtidigt, för dig
som vill ha lite extra knorr på orienteringen;
För dig finns Extravaganza som ger MER av ALLT.

Mer information
www.ikgandvik.se

Välkomna till Sommarlandssprinten!
Söndagen den 3 juni 2018

IK Gandvik med partner inbjuder för
22:e gången in till Sveriges förmodligen
mest spektakulära sprintorientering!
Anmälan
Anmäl via Klubben online senast söndag 27 maj kl. 23.59.
Du som har egen Sportidentbricka måste ange bricknummer vid anmälan annars registreras hyrbricka för 30
kronor.
Anmälningsavgiften faktureras i efterhand, undantag
utländska löpare som ska ha betalt avgiften före start.
IBAN SE 91 8000 0828 9102 4504 3492, BIC SWEDSESS
Anmälnings- och entréavgift
Ordinarie anmälan t.o.m söndag 27 maj kl 23.59:
75 kr för ungdom och 130 kr för vuxna.
Efteranmälan via Klubben Online senast torsdag 31 maj
kl. 18.00. Avgift +50%.
Utöver anmälningsavgift enligt ovan tillkommer entrébiljett till parken med 140 kr.
Läs allt om avgifterna på www.ikgandvik.se.
Öppna klasser
Direktanmälan i öppen klass, U-klasser och inskolning
kan ta en stund när anhopningen är som störst. Du som
vill vara säker på att snabbast möjligt kunna ta dig in till
TC på Sommarland, föranmäler dig.
Anmälningslista
Anmälningslista med klasser publiceras på Eventor snarast efter respektive anmälningstids utgång. Kolla klass
och bricknummer.
Startlistor
På Eventor 2 juni. Kolla bricknummer och starttid. OBS!
Inget utskick av startlistor.
Klubbkuvert
Klubbkuvert innehållande inträdesbiljetter, nummerlappar och SI pinnar mm hämtas av klubbrepresentant
mellan parkering och entré. För boende på Sommarlands
Camping kan dessa hämtas vid receptionen på lördagkväll kl. 19-21.
Start
Första minutstart kl 08:45 vid TC. Extravaganza har
klassvis gemensam start, den 1:a kl. 09:00. Extravaganta
spridningsmetoder förekommer. U- och Ö- klasser samt
inskolning kan starta från 08.30.
Samling
Skara Sommarland. Arena inne på Sommarland. Vägvisning från väg 49 vid Axvall, därifrån 1,5 km. P-TC max
600m. Parkera endast på anvisat område. Bilar som
parkerar på annat ställe riskerar att bötfällas. Insläpp i
parken fr. 07.30.
Karta & Terrängbeskrivning
Skala 1:4 000, ekvidistans 2 m. Reviderad maj 2018.
Parkområde med mycket god framkomlighet. Bitvis
måttlig kupering.

Tag med un
gdomsgrup
per och
familjer till e
n tävling utö
ver det
vanliga och
en heldag p
å Skara
Sommarland
.
Välkommen
till en helku
l dag!

www.ikgandvik.se

www.sommarland.se				

www.frebaco.se

Service
Nöjespark, motorbanor, vattenlekar, bangolf, restaurant,
grillplatser, varmdusch inomhus, omplåstring och sportförsäljning. OBS! Kaffevagn med frallor finns på arenan!
Extravaganza inskolning!
En nyhet för de yngsta barnen är ett lite mer spännande
inskolningsbana.
Boende
Campingstugor, husvagns- och tältplats finns på Sommarlands camping. www.sommarland.se/boende
Regler
SOFTs allmänna regler, samt anvisningarna för sprint-ol
gäller. Spikskor, dubbskor och dobbskor är förbjudna!
Använd joggingskor eller liknande. Fri klädsel. Allt tävlande sker på egen risk.

Klassindelning / Banlängder
Extravaganza
H21
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H18
3,0 km
H16
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H14
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Motionsklasser
Öppen 0
1,0 km
Öppen 1
1,0 km
Öppen 3
1,5 km
Öppen 5
2,2 km
Öppen 7
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Tävlingsklasser
H70
1,7 km
H65
1,8 km
H60
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H35 3,0 km
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U-Klasser
U1
1,5 km
U2
1,8 km
Inskol
1,0 km

Välkomna!
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