PM
FK Göingarna hälsar alla hjärtligt välkomna till
Göingefejden 22 april 2018
Karta:

Kullaskogen, ekv 5 m. Framställd 2017 av Yngve Ernstsson. Uppdaterad enligt nya
kartnormen, ISOM 2017. Egen certifierad färglaserutskrift.

Kartskala:

Skala 1:15 000 för DH16-DH21. Skala 1:7.500 för klasserna DH60 och äldre samt ÖM7 och
ÖM11. Övriga har karta i skala 1:10.000.

Lokala tecken:

(x) svart kryss = tjärdal, (o) svart ring = kolbotten, (o) grön ring = säreget träd,
( ) brun triangel = jordkällare. OBS. Jakttorn är ej markerade på kartan.

Nummerlappar:

Klasserna D12, D14, D16, H12, H14 och H16 bär nummerlapp. Dessa finns för självservering
vid startplatsen.

Kontrolldef.:

Både lösa och tryckta på kartan. (x) svart kryss = tjärdal

Start:

Första ordinarie start 10:01. Efteranmälda startar innan. Sen start upp till 30 min efter starttid.
Inskolning, U1, U2 och öppna motionsklasser har fri starttid mellan 09:45 och 12:00.

Till start:

Orange/vit snitsel 500 meter. Toalett saknas vid startplatsen. Vi hänvisar till toaletter på
arenan. Glöm ej tömma SI-bricka på väg till start. Check-enhet finns vid ingång till startfålla.

Överdrag:

Transport av överdrag från start till arenan efter 11:30.

Snitslade avsnitt:

Direkt efter startplatsen, och på en sträcka i skogen, finns en vitsnitslat ”konstgjord” stig.
Detta berör framför allt de lättare banorna, men är tryckt på samtliga kartor som en violett
streckad linje. Se kartinformation vid startplatsen.

Blöta avsnitt:

Även inskolningsbanan har ett kortare avsnitt som är blött.

Vätska:

Vatten finns för följande klasser: D21, H21, H35, H40 samt ÖM9.

Viltrapport:

Viltrapport lämnas direkt efter målgång.

Öppna klasser:

Se separat PM. Försäljning 09:00 - 11:30. Start 09:45 - 12:00.

Toaletter:

Finns endast på arenan. Ingen toalett vid startplatsen.

Dusch:

Tempererat vatten utomhus.

Första hjälpen:

Finns på arenan.

Sportförsäljning:

SM Sport finns på arenan.

Barnpassning:

Från kl 09.00 på arenan.

Miniknat:

Start i anslutning till barnpassningen från 09:30

Priser:

Prisutdelning sker så fort klasserna är klara med början kl 12:00. Speakern meddelar när
prisutdelning sker i respektive klass. Priser lottas ut i öppna klasser. Dessa priser kan hämtas
så fort en markering är gjord på resultatstegen. Priser i klasserna U1, U2, Inskolning kan
hämtas direkt efter målgång, vid prisbordet.

Maxtid:
Tävlingsledare:
Bitr. tävl. ledare
Pressvärd:
Speaker:

2,5 timmar
Håkan Axelsson, 0723–778801
Henrik Larsson, 0708-221711
Håkan Axelsson, 0723–778801
Henrik Larsson

Banläggare:

Yngve Ernstsson, 0706–921961
Jesper Håkansson, 0706-575854
Tävlingsjury: Tormestorps IF och
Agne Bengtsson SKOF
Ban/tävl.kontr: Niklas Edvardsson, Hästveda OK

Lycka till!

