PM Svartåfejden 2018-05-05
Samling och vägvisning:
Hulje, Mjölby. Vägvisning från Rv50 strax norr om Mjölby. Från E4, välj trafikplats 108 och följ
därefter Rv50 1 km norrut till vägvisning.

Parkering:
Max 300 meter från arenan. Avgift 20 kronor (kontant eller swish till 0766327945 Gunilla
Carlsson).

Ändringar tävlingsklasser:
D75 och D80 slås samman till D75.
D20 och D85 utgår.

Direktanmälan:
Inskolning, U1, U2, ÖM1, ÖM3, ÖM5, ÖM7, ÖM8 samt vakansplatser i ungdomsklasser.
Anmälan vid sekretariatet. Föranmälda kan gå direkt till start för avprickning där.

Start:
Avstånd 200 m samtliga klasser, orange/vit snitsel. HD16 har nummerlappar, se startlista.
Toaletter finns på väg till starten. Inga överdrag transporteras tillbaka från starten. Vid starten
finns ledare med gul väst ”Jag hjälper barn”.
FRI STARTTID FÖR SAMTLIGA KLASSER 10.00-12.00.
För tävlingsklasser finns vid starten ett antal fållor märkta med klass-skyltar. Vänta på din tur att
starta i den fålla där din klass finns på skylten.
En löpare från varje fålla får vid ”minutsignalen” gå in i första startfållan och där checka sin SIpinne. Vid nästa ”minutsignal” gå in i nästa startfålla där lösa definitioner finns. Vid nästa
”minutsignal” gå in i tredje startfållan där kartorna finns. Ungdomsklasserna får ta kartan direkt,
medan övriga väntar med att titta på kartan till efter startstämpling vid nästa ”minutsignal”.
En särskild fålla finns för Inskolning, U1, U2 och ÖM-klasser. Dessa klasser behöver inte starta
på minutsignal.
GLÖM INTE ATT STARTSTÄMPLA!
Kontrollerna har Sportident enheter. Om stämpling inte fungerar, stämpla med underliggande
stiftklämma i kartan.
Glöm heller inte att målstämpla och checka ut.

Karta:
Skogssjön, ritad av Thomas Kleist, reviderad 2018 av Göran Valfridsson.
Skala HD60- och ÖM7 1:7500, övriga 1:10000.
Kontrolldefinitioner finns tryckta på kartan. Finns också lösa definitioner.
Stenar ner till ca 0,8 m är redovisade på kartan.
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Terräng:
Skogsterräng med åsar, gropar och rikt stigsystem. Måttlig till stark kupering. Mestadels god
framkomlighet, men löphindrande områden finns. Ett öppet sandområde berör längre banor.

Förbjudna områden:
Söder och öster om arenan är tävlingsområde. Respektera tomtmark!

Viltrapport:
I sekretariatet.

Miniknat:
Start 09.30-11.00, ingen avgift. Tema: Djur och natur.

Marka:
Välsorterad marka. Brödlotteri.

Första hjälpen:
I anslutning till markan.

Dusch:
Varmdusch utomhus 100 m från arenan.

Toalett:
Toaletter på väg till start 50 m från arenan.

Priser:
Pris till alla deltagare i Inskolning, U1 och U2, kan hämtas direkt efter målgång vid prisbordet
mot uppvisande av karta. Övriga ungdomsklasser har prisutdelning vid tidpunkt som meddelas av
speakern. Antal pris i ungdomsklasserna, se resultattavlan.

Speaker:
Bevakning på miniknat, HD16 och övrig information.

Tävlingsledning
Tävlingsledare: Patrik Kleist
Banläggare: Göran Valfridsson
Kontrollant: Håkan Gustafsson, Boxholms OK

Ha en fin dag i skogen.
Lycka till!
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